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Informationsärende gällande trafik september 2021 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta; 

Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Detta informationsärende syftar till att informera om Stockholm Nordost gemensamma remissvar för 
Kollektivtrafikplan 2050 samt Sjötrafikutredningen del (remissversion 2) som är remitterade.  

Kollektivtrafikplan 2050 är Region Stockholms långsiktiga plan för kollektivtrafikens utveckling till 2030 
och 2050. Sjötrafiksutredningen del 1 är ett första steg att grundligt och strategiskt utreda hur 
framtidens sjötrafik ska se ut.  

Bedömning 
Stockholm Nordost lyfter i remissvaren synpunkter om hur den långsiktiga utvecklingen av 
kollektivtrafiken på land och vatten ska bidra till utvecklingen i nordost.  

Vaxholms stad utgör en del av Stockholm Nordost (STONO) samverkan, bestående av kommunerna 
Österåker, Täby, Vallentuna, Norrtälje, Danderyd och Vaxholm. I Nordostkommunernas vision tas ett 
gemensamt ställningstagande för sektorns framtida transportsystem. Samverkan verkar för:  

 Ökad tillgänglighet i Nordostsektorns transportsystem 
 Ökad kapacitet i Nordostsektorns transportsystem 
 Ökad kollektivtrafikandel och minskad belastning på vägtrafiknätet för att begränsa 

klimatpåverkande utsläpp 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, 2021-09-24 
STONO remissvar kollektivtrafikplan 2050 
STONO remissvar sjötrafiksutredningen   

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Adam Hjort, sbf

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Adam Hjort 
Trafikplanerare 
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   2021-09-17 

 

Anna Anderman 

0736252022 

Dnr TN 2014-0777 

 

Region Stockholm 

 

Remissvar  Kollektivtrafikplan 2050 
Stockholm Nordosts synpunkter 
Trafikförvaltningen, Region Stockholm har skickat ut förslag till Kollektivtrafikplan 2050 på remiss till lä-

nets kommuner. Kollektivtrafikplan 2050 är Region Stockholms långsiktiga plan för kollektivtrafikens ut-

veckling till 2030 och 2050 

Stockholm Nordost är en frivillig sammanslutning av kommunerna i nordost dvs Danderyd, Norrtälje, Täby,Vallen-

tuna, Vaxholm och Österåker. Kommunerna har tagit fram en gemensam vision för 2010-2040 som innebär gemen-

samma ställningstaganden för sektorns framtida transportsystem.  

 Stockholm Nordost vill lämna följande synpunkter på Kollektivtrafikplan 2050: 

- Stockholm Nordost ser behov av att Region Stockholm kompletterar planen med en prioritering 

av de föreslagna åtgärderna, och att denna prioritering sker utifrån ett systemperspektiv för att 

uppnå största möjliga nytta. Stockholm Nordost föreslår därför att en delregional kollektivtrafik-

plan utarbetas gemensamt med kommunerna.  

- Stockholm Nordost upplever att samverkan kring dessa viktiga frågor måste utvecklas. Stock-

holm Nordost saknar den samlade dialogen om framtida lösningar som beskrivs i planen men 

som inte utarbetats tillsammans med kommunerna. Både fysisk planering och finansieringslös-

ningar kräver ökad samordning vilket medför att dessa planer blir verkningslösa utan tydliga 

forum för samordnad planering.  

- Stora delar av Stockholmsregionen består av landsbygd och möjligheten att erbjuda attraktiv 

kollektivtrafik i samklang med resurseffektivitet bör tydliggöras och utredas vidare.  

- Stockholm Nordost ser behov av nya finansieringslösningar för regional kollektivtrafik där kollek-

tivtrafikåtgärder på det kommunala vägnätet finansieras i sin helhet av länsplan och nationell 

plan. Region Stockholm behöver ta ett större ansvar för kollektivtrafikens utveckling i länet och 

tydligare initiera och driva frågor 

- De åtgärder som beskrivs är omfattande men de brister som kräver åtgärd innan 2030 och som 

inte finns nämnda är plan för utveckling av bytespunkter och terminaler, plan för lokal kollektiv-

trafik respektive plan för utökad sjötrafik.  

- Planeringen av Roslagsbanans förlängning till Arlanda har kommit långt, främst för att säkra en 

effektiv angöring vid Arlanda, Sky City. Stockholm Nordost har fullföljt den fördjupade förstudie 

som Region Stockholm tidigare har initierat ser behov av att objektet blir ett namngivet objekt i 

kommande länsplan, och att planeringen nu går vidare till järnvägsplan och ett genomförande. 
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- Region Stockholm behöver omgående ta initiativ och starta en åtgärdsvalsstudie för kapacitets-

stark kollektivtrafik västerut tillsammans med berörda kommuner. Det fortsatta utredningsar-

betet behöver omfatta en analys av målpunkter, trafikslag, olika sträckningar, stadsbyggnad, 

genomförande och finansiering och resultera i tydliga planeringsförutsättningar för berörda kom-

muner. 

Synpunkter 
Övergripande synpunkter på processen 

- Stockholm Nordost ser behov av att Region Stockholm kompletterar planen med en prioritering 

av de föreslagna åtgärderna, och att denna prioritering sker utifrån ett systemperspektiv för att 

uppnå största möjliga nytta. Stockholm Nordost föreslår därför att en delregional kollektivtrafik-

plan utarbetas gemensamt med kommunerna.  

 

Förslag till Kollektivtrafikplan 2050 pekar ut flera stora åtgärder i nordostsektorn till år 2030 och år 2050 

som i hög grad påverkar Stockholm Nordost. Stockholm Nordost ser behov av att Region Stockholm kom-

pletterar planen med en prioritering av de föreslagna åtgärderna, och att denna prioritering sker utifrån ett 

systemperspektiv för att uppnå största möjliga nytta. Stockholm Nordost föreslår därför att en delregional 

kollektivtrafikplan utarbetas gemensamt med kommunerna. Konsekvensanalyser bör dock genomföras för 

dessa prioriterade åtgärder utifrån de olika förutsättningar som föreligger för varje enskild kommun. 

De dialoger som genomförts har varit på för övergripande nivå och inte fångat komplexiteten i samhälls-

byggandet med olika intressekonflikter, vilket innebär att alla dessa olösta frågor kvarstår. 

Hur bör vi i Stockholmsregionen utveckla våra samverkansformer för att stärka ge-
nomförandet av angelägna åtgärder i kollektivtrafiken? 

- Stockholm Nordost upplever att samverkan kring dessa viktiga frågor måste utvecklas. Stock-

holm Nordost saknar den samlade dialogen om framtida lösningar som beskrivs i planen men 

som inte utarbetats tillsammans med kommunerna. Både fysisk planering och finansieringslös-

ningar kräver ökad samordning vilket medför att dessa planer blir verkningslösa utan tydliga fo-

rum för samordnad planering.  

Region Stockholm har redan idag etablerade samverkansforum med kommunerna på kort och lång sikt.  

Region Stockholms förslag på tioåriga trafikeringsplaner är något som kommunerna har efterfrågat och ser 

positivt på. Stockholm Nordost ser dock ett värde av att utveckla en delregional kollektivtrafikplan så att 

nödvändig samordning sker mellan kommunerna och regionen. Stockholm Nordost anser att tvärförbindel-

serna mellan nordostsektorn och västerut bör prioriteras i kommande tioårsplaner för att få en lösning för 

tvärgående resor på både kort och lång sikt.  

RUFS 2050 är ett viktigt planeringsunderlag tillsammans med kommunernas översiktsplaner som redovisar 

viktiga målpunkter och bytespunkter i länet. I arbetet med Kollektivtrafikplan 2050 borde detta underlag 

redan ingå så att processen kunde ha fokuserat mer på att konkretisera åtgärderna i en tätare dialog med 

kommunerna.  

Stockholm Nordost ser behov av nya finansieringslösningar för regional kollektivtrafik där kollektivtrafikåt-

gärder på det kommunala vägnätet finansieras i sin helhet av länsplan och nationell plan. Region Stockholm 

behöver ta ett större ansvar för kollektivtrafikens utveckling i länet och tydligare initiera och driva frågor. 

Stockholm Nordost upplever att det ofta är kommunen som initierar och driver frågor idag och att Region 

Stockholm ofta inte har några tydliga svar eller att svar ska komma i ett senare planeringsarbete. Kollektiv-

trafikplan 2050 är en stor önskelista som Stockholm Nordost redan nu kan konstatera inte kommer kunna 
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genomföras i sin helhet om inte Regionen ser till att det finns mer utredningskapacitet, och att mer finan-

siering tillkommer i länsplanen.  

Stockholm Nordost föreslår därför att en gemensam prioritering i form av en delregional kollektivtrafikplan 

genomförs med en etappvis utbyggnad och presenterar hur åtgärderna ska finansieras. Det behövs också 

en djupare beskrivning i planen av vilka åtgärder som är beroende av varandra och vilka beroenden som 

finns till andra utbyggnadsplaner.  

Hur vill er organisation bidra i den fortsatta processen att genomföra planen? 
Stockholm Nordost bidrar i den fortsatta processen genom att delta i de utredningar och studier som följer 

denna plan och tillsammans med Region Stockholm och övriga aktörer i länet konkretisera dessa åtgärder 

med målet att öka tillgänglighet och framkomlighet för länets invånare.  

Samtidigt vill Stockholm Nordost lyfta upp behovet av ökad samverkan mellan Region Stockholm, Trafikver-

ket och kommunerna men också den interna samverkan inom dessa organisationer. Här skulle befintliga 

forum kunna utvecklas.  

Är de i remisshandlingen redovisade behoven och förslagen på fortsatt inriktning relevanta? 
- Stora delar av Stockholmsregionen består av landsbygd och möjligheten att erbjuda attraktiv 

kollektivtrafik i samklang med resurseffektivitet bör tydliggöras och utredas vidare.  

Stockholm Nordost anser att de förslagna åtgärderna överlag är relevanta men att de behöver utredas 

vidare tillsammans med kommunerna både i fråga om sträckning och hur åtgärder ska finansieras. Stock-

holm Nordost anser att det är bra att Region Stockholm har pekat ut en långsiktig utveckling av kollektiv-

trafiken i länet, men samtidigt blir det svårt att idag för kommunerna att planera och reservera mark för 

något som eventuellt kommer långt bort i framtiden. Det är viktigt att Region Stockholm nu omgående 

kan konkretisera dessa förslag på åtgärder så att kommunerna får tydliga planeringsförutsättningar och 

en garanti för att det genomförs. 

Stockholm Nordost delar Region Stockholm bild av att det är viktigt att den tvärsektoriella kollektivtrafi-

ken är oerhört viktigt, men lika viktigt är att lösa de lokala resorna och anslutningsresorna och därigenom 

möjliggöra ökad kollektivtrafikandel lokalt. Stockholm Nordost bedömer att matarresorna är mer betydel-

sefulla än planen beskriver. De påverkar i hög grad behovet av korta bilresor som förlänger restider och 

försämrar attraktiviteten och konkurrenskraften väsentligt på grund av trängsel vid högtrafik. Även funkt-

ionerna bytespunkter och terminaler behöver tydligare tidssatta målsättningar för att inte attraktiviteten 

ska minska. 

Finansiering av föreslagna åtgärder 
- Stockholm Nordost ser behov av nya finansieringslösningar för regional kollektivtrafik där kollek-

tivtrafikåtgärder på det kommunala vägnätet finansieras i sin helhet av länsplan och nationell 

plan. Region Stockholm behöver ta ett större ansvar för kollektivtrafikens utveckling i länet och 

tydligare initiera och driva frågor 

Med avseende på länets starka tillväxt är det avgörande för planens genomförande att länsplanen för 

Stockholms län får utökad ekonomisk planeringsram. Stat och region har ansvaret för nationell och regional 

trafik och därmed behöver finansiering av denna ske i sin helhet via nationell plan och länsplan. Stockholms 

län behöver få större del av de statliga medlen för nationell och regional infrastruktur då Stockholmsreg-

ionen är Sveriges ekonomiska motor och tilldelningen av medel behöver stå i proportion till den BNP-till-

växt för Sverige som Stockholmsregionen står för. 

Förslag till Kollektivtrafikplan 2050 pekar bland annat ut en vidareutveckling av Roslagsbanan med förläng-

ning till Arlanda och till Rimbo tillsammans med förlängda perronger, ny station vid Såsta-Karby och ny 
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depå. Stockholm Nordost ser positivt på att Roslagsbanan stärks och utvecklas vidare för förbättrad till-

gänglighet, redundans och kapacitet. Det ger ökad kapacitet och tillgänglighet som behövs redan idag.   

 Förslag till Kollektivtrafikplan 2050 pekar ut radiella och tvärgående expressbussar. Den nu gällande 

finansieringsmodellen för stombussåtgärder (i planen beskrivna som expressbussar) är problematisk då i 

många fall kostnaden för en investering ofta läggs på kommunerna. Nyttan tillfaller ofta annan part, ofta 

närliggande kommuner eller i det här fallet Region Stockholm och upphandlad entreprenör men också Tra-

fikverket som inte behöver bygga ut vägnätet i lika stor omfattning 

 I planen framgår det att Region Stockholm ser behov av en djupare diskussion kring kollektivtrafikens 

finansiering mellan de berörda parterna stat, region och kommun. Stockholm Nordost välkomnar en sådan 

dialog och anser att regional trafik som kommer hela regionen till nytta också bör finansieras i sin helhet via 

länsplan och nationell plan. 

Förslag på mål och indikatorer 
I planen beskrivs mål gällande restider mellan de regionala stadskärnorna i länet och att restiden till Ar-

landa ska vara som mest 60 minuter. Stockholm Nordost anser att målet bör ställas högre för de regionala 

stadskärnor som avståndsmässigt ligger närmare Arlanda, bland annat Täby C-Arninge. Planen behöver 

kompletteras med en beskrivning om hur restidsmålen förhåller sig till avstånd samt komplettera beskriv-

ningen med att ambitionsnivån för relationen Täby C-Arninge – Arlanda behöver vara betydligt högre. 

Kollektivtrafikens marknadsandel av motoriserat resande till följd av kollektivtrafikplanens åtgärder innebär 

en ökning jämfört med beslutad planering, men inte tillräcklig för att nå målet i Trafikförsörjningsprogram-

met på 5 procentenheters ökning. Den kraftiga befolkningsökningen gör det extra utmanande att öka kol-

lektivtrafikandelen, inte minst utifrån de extra kapacitets- och investeringsbehov som det skapar. Det är 

bekymrande att trots stora planerade åtgärder kommer inte målet avseende ökad kollektivtrafikandel att 

kunna nås. Vilka konsekvenser detta får för enskilda kommuners planering av bebyggelseutveckling  mm 

har inte klarlagts.  

Stockholm Nordost efterlyser mer tydliga och kraftfulla mål vad avser konkurrenskraft.  Det saknas resone-

mang om hur marknadsandelen för kollektivtrafik ska öka och hur kollektivtrafikens attraktivitet ska öka.  

Utveckling av den regionala stadskärnan Täby C-Arninge 
Den regionala stadskärnan Täby C-Arninge består av två tyngdpunkter som har olika regionalt viktiga funkt-

ioner. I redovisningen av exempelvis restidskvoter så används Arninge i vissa fall och Täby C i andra fall. Vi-

dare så pekas vissa expressbusslinjer ut till Arninge medan andra till Täby C. Stockholm Nordost vill att pla-

nen kompletteras med beskrivning hur den regionala stadskärnans två tyngdpunkter förhåller sig till 

varandra och vilka funktioner de har i kollektivtrafiksystemet.  

Utveckling terminaler och bytespunkter 
Stockholm Nordost ser liksom Region Stockholm behov av att terminaler och bytespunkter utvecklas, och 

att ett sådant utredningsarbete prioriteras. Dagens kapacitet och resenärsytor kommer inte att kunna han-

tera de stora resenärsflöden som prognoserna visar. Redan idag finns kapacitetsbrister som påverkar kol-

lektivtrafikens driftkostnad och attraktivitet.  

Kollektivtrafikplan 2050 behöver beskriva vilka roller olika bytespunkter ska ha och även i högre utsträck-

ning ta hänsyn till landsbygdstrafikens behov av attraktiva bytespunkter. 
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Roslagsbanans utveckling 
Roslagsbanan till Arlanda 

- Planeringen av Roslagsbanans förlängning till Arlanda  har kommit långt, främst för att säkra en 

effektiv angöring vid Arlanda, Sky City. Stockholm Nordost har fullföljt den fördjupade förstudie 

som Region Stockholm tidigare har initierat ser behov av att objektet blir ett namngivet objekt i 

kommande länsplan, och att planeringen nu går vidare till järnvägsplan och ett genomförande. 

Stockholm Nordost ser positivt på att Kollektivtrafikplan 2050 pekar ut behov av en förlängning av Roslags-

banan till Arlanda. För att fortsatt kunna utveckla flygplatsen och Arlanda-Märsta som regional stadskärna 

men också säkerställa den storregionala tillgängligheten till bland annat Uppsala, krävs ett robust och re-

dundant kollektivtrafiksystem där en förlängning av Roslagsbanan till Arlanda spelar en viktig roll. Region 

Stockholm gör däremot en felaktig analys kring när i tiden den behöver tillkomma. Stockholm Nordost be-

dömer att det behövs förstärkt kollektivtrafik mellan Nordostsektorn och Stockholm Arlanda Airport 

mycket tidigare än 2050, för att ge förutsättningar till att stärka och utveckla Arlanda Airport. En nedlägg-

ning av Bromma skulle öka behovet ytterligare. 

Planeringen av Roslagsbanans förlängning till Arlanda har kommit långt, främst för att säkra en effektiv an-

göring vid Arlanda, Sky City. Stockholm Nordost har fullföljt den fördjupade förstudie som Region Stock-

holm tidigare har initierat och ser behov av att objektet blir ett namngivet objekt i kommande länsplan, och 

att planeringen nu går vidare till järnvägsplan och ett genomförande. 

Stockholm Nordost ser positivt på att förslag till Kollektivtrafikplan 2050 pekar ut en ny station på Roslags-

banan vid Såsta-Karby. Såsta-Karby kan bli en viktig regional bytespunkt mellan Roslagsbanan, regional 

busstrafik på Norrortsleden och lokal busstrafik. 

Stockholm Nordost ser även positivt på en framtida förlängning av Roslagsbanan till Rimbo.  

Roslagsbanans förlängning till T-centralen via Odenplan 
I samband med en förlängning av Roslagsbanan till T-centralen via Odenplan, ser Stockholm Nordost behov 

av förbättrade bytesmöjligheter mellan Mörby station och Danderyds sjukhus genom en utveckling av knut-

punkt Danderyd, och förbättrade byten vid Universitetet mellan Roslagsbanan och tunnelbanans röda linje.  

Förslag till Kollektivtrafikplan 2050 pekar på behov av att förlänga perronger på Roslagsbanan för att kunna 

trafikera med längre tåg. Stockholm Nordost anser att de följdinvesteringar som kan följa av förlängda per-

ronger behöver finansieras i sin helhet via länsplan och inte åläggas kommunerna. Stockholm Nordost anser 

att det är mycket viktigt att samtliga kommuner  utmed Roslagsbanan involveras i det fortsatta arbetet. 

Kapacitetsstark kollektivtrafik västerut 
- Region Stockholm behöver omgående ta initiativ och starta en åtgärdsvalsstudie för kapacitets-

stark kollektivtrafik västerut tillsammans med berörda kommuner. Det fortsatta utredningsar-

betet behöver omfatta en analys av målpunkter, trafikslag, olika sträckningar, stadsbyggnad, 

genomförande och finansiering och resultera i tydliga planeringsförutsättningar för berörda 

kommuner. 

Stockholm Nordost bedömer att kapacitetsstark kollektivtrafik västerut är mycket viktigt för utvecklingen i 

Stockholm Nordost och förslagen framtagna i kollektivtrafikplanen är inte tillräckligt utredda. Region Stock-

holm behöver omgående ta initiativ och starta en åtgärdsvalsstudie för kapacitetsstark kollektivtrafik väs-

terut tillsammans med berörda kommuner. Det fortsatta utredningsarbetet behöver omfatta en analys av 

målpunkter, trafikslag, olika sträckningar, stadsbyggnad, genomförande och finansiering och resultera i tyd-

liga planeringsförutsättningar för berörda kommuner. 
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Radiella och tvärgående expressbusslinjer 
Stockholm Nordost ställer sig positiv till att Kollektivtrafikplan 2050 redovisar förslag på tvärgående ex-

pressbusstrafik både mellan den regionala stadskärnan Täby C – Arninge och Upplands-Väsby respektive 

Kista-Sollentuna. Däremot vill Stockholm Nordost tydligt markera att åtgärder för att kunna etablera dessa 

linjer bör finansieras i sin helhet via länsplan och nationell plan. 

Det är viktigt att Region Stockholm som både är kollektivtrafikmyndighet och länsplaneupprättare i Stock-

holms län har en samlad bild av behov och att föreslagna åtgärder i Kollektivtrafikplan 2050 kan finansieras. 

Båttrafik 
Stockholm Nordost saknar åtgärder kopplat till bryggor och båttrafik i planen. Stockholm Nordost anser att 

planen behöver kompletteras med sjötrafiken och hur den ansluter till övrig kollektivtrafik till såväl 2030-

perspektivet som 2050-perspektivet.  

Lokal kollektivtrafik 
Stockholm Nordost ser behov av att den lokala busstrafiken förbättras med en bättre anslutning till viktiga 

målpunkter och med en bättre anpassning till behoven som kan variera över dygnet.  

Trafikkoncept 
Stockholm Nordost ser behov av att Kollektivtrafikplan 2050 tar ett större grepp kring nya trafikkoncept, 

fordonstyper och ny teknik. Som exempel ser Stockholm Nordost redan idag behov av mindre fordonstyper 

som kan fungera bättre i en tät stadsmiljö, på landsbygden och i befintliga villaområden.  För att bättre 

kunna nyttja befintlig infrastruktur som ofta är kostsam att bygga om i efterhand. Nya mindre fordonstyper 

behöver läggas in i regionens planeringsdokument inom en snar framtid eftersom bussavtalen kan löpa upp 

emot tio år och mer. Stockholm Nordost anser att trafikkoncepten för den tvärgående trafiken behöver 

kompletteras med ytterligare trafikkoncept med en högre kapacitet, alternativt förklara tydligare varför 

inte högre kapacitet behövs för den tvärgående trafiken. Den tvärgående stomtrafiken består endast av 

expressbuss och tvärbana jämfört med den radiella trafiken som har många fler trafikkoncept.  

Fortsatt arbete 
Stockholm Nordost konstaterar återigen att Region Stockholms satsningar på kollektivtrafiken är omfat-

tande men hela genomförandefrågan känns mycket osäker. Det krävs en stark gemensam färdplan framåt 

för att kunna upprätthålla Stockholmsregionens tillväxttakt, konkurrenskraft och för att kunna erbjuda en 

god livsmiljö för våra invånare.  Stockholm Nordost ser behovet av att gemensamt ta fram en delregional 

kollektivtrafikplan som han hantera ovan lämnade synpunkter och ge oss en gemensam färdplan framåt. 

 

Parisa Liljestrand, Ordförande Stockholm Nordost 2021-2022
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Remissvar Sjötrafikutredningen del 1 

Stockholm Nordost är en frivillig sammanslutning av kommunerna i nordost dvs Danderyd, Norr-
tälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker. Kommunerna har tagit fram en gemensam vision 
för 2010-2040 som innebär gemensamma ställningstaganden för sektorns framtida transportsy-
stem.  

 Stockholm Nordost vill lämna följande synpunkter på Sjötrafikutredningen del 1 

- Förslaget pekar ut en riktning för utveckling av sjötrafiken vilket Stockholm Nordost väl-

komnar men det krävs en utvecklad samverkan med kommunerna och övriga infrastruk-

turhållare för att kunna genomföra förslagen. 

- Det finns anledning att se hur ökad sjötrafik kan bidra till att minska belastningen på 

transportsystemet. Det pågår några pendelbåtsförsök i detta syfte men Stockholm Nord-

ost bedömer att mer kan göras på detta område och att även delar av skärgårdstrafiken 

kan avlasta väginfrastrukturen i högtrafik.  

- Mycket viktigt att Trafikförvaltningen i ett tidigt skede även involverar övriga infrastruk-

turansvariga och övrig trafikplanering inom förvaltningen så att kopplingarna med tåg och 

buss kan fungera. Det finns till exempel väginfrastruktur som inte fungerar tillfredsstäl-

lande mot replipunkterna vilket begränsar utvecklingsmöjligheterna.  

- För att effektivisera transportsystemet bör även godshanteringen och möjligen transpor-

ter för återvinning och avfallshantering hanteras inom ramen för sjötrafikutredningen då 

det finns synergier i samordning. En sådan godsutredning bör även ta hänsyn till om det 

finns andra operatörer som kan hantera gods så inte Regionen försvårar möjliga mark-

nadslösningar.  

- Arbetet med riktlinjer för infrastruktur och ändamålsenligt tonnage bör i hög utsträckning 

genomföras i samverkan med bransch, infrastrukturägare och med kommunerna. Då Reg-

ionen inte tar ansvar för trafikbryggorna bör riktlinjerna tas fram i samverkan med de 

som är ansvariga för infrastrukturen. Stockholm Nordost ser även ett behov att förtydliga 

finansieringsprinciper och ansvar för replipunkter och övrig brygginfrastruktur. Branschen 

bör ha ett stort intresse av att utveckla ett hållbart tonnage och bör involveras med sitt 

kunnande i ett tidigt skede. 
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- Utredningen har gjort en bristfällig behovsanalys då resmönster för deltidsboende och 

möjliga dagsbesökare inte kartlagts. Det finns ingen bedömning av möjliga nya behov 

som uppkommer om trafiken kan anpassas till behov från deltidsboende och möjliga 

dagsbesökare då endast enkäten som genomfördes vände sig till fastboende på kärnöar-

na. Bastrafiken ska främst vara uppbyggd för fastboende men för en bärkraftig och håll-

bar trafik kan det vara nödvändigt att känna till övriga resmönster. 

- Viktigt att arbetet med depåplan för sjötrafiken görs i nära samarbete med kommunerna. 

- Viktigt med tidig dialog angående nya bytespunkter.  

- Utredningen fokuserar mycket på kärnöar och deras koppling till replipunkterna. Övriga 

öar nämns mer i förbigående att de kan få trafik om de ligger intill en kärnö eller längs 

traden kärnö – replipunkt. Det borde utvecklas mer ett resonemang kring vilken trafik 

som kan förväntas till andra öar än kärnöar, och här finns ju stora variationer i behoven. 

Det finns öar med och utan fast befolkning, större och mindre antal fritidshus,  stora be-

söksmål med sevärdheter, restauranger och vandrarhem. 

- Stockholm Nordost förväntar sig i närtid en dialog med trafikförvaltningen kring hur pen-

delbåtstrafiken kan utvecklas. Utredningen föreslår en förlängning av linje 80 till Dande-

ryd och Täby, och utredningen konstaterar att det behöver utredas vidare. Stockholm 

Nordost förväntar sig att en förlängning av linje 80 utreds i närtid och önskar ett besked 

från Region Stockholm om när en förlängning kan ske. 

Sammanfattning av förslagen 
Regionfullmäktige beslutade i samband med budget 2019 att Trafiknämnden under mandatperi-

oden ska påbörja arbete med att forma framtidens sjötrafik. Ett första steg är att grundligt och 

strategiskt utreda hur framtidens sjötrafik ska se ut. Denna utredning omfattar sjötrafikens upp-

lägg och hur sjötrafiken ska formas i syfte att gå mot kollektivtrafikens övergripande mål.  

En remiss av denna utredning genomfördes sommaren-hösten 2020. Efter remissen har sjötrafik-

utredningen genomgått revideringar utifrån inkomna synpunkter och fortsatta analyser. Ytterli-

gare en remiss genomförs därför under 2021.  

Utifrån de två utredningsalternativen från den första remissomgången har ett sammanvägt alter-

nativ arbetats fram som medför möjlighet att uppfylla Waxholmsbolagets breda uppdrag enligt 

ägardirektivet. Det omarbetade förslaget bedöms även kunna erbjuda en mer anpassad trafik för 

de fastboende i skärgården, samtidigt som det nu föreslagna trafikalternativets principer erbjuder 

resurseffektivisering.  

Under högtrafikperioder föreslås en behovs- /säsongsanpassad sjötrafik från Strömkajen mot 

framförallt mellanskärgård, samt till viss mån norra- och södra skärgården. Detta medför ett fort-

satt bidrag till besöksnäringen och en levande skärgård vilket är en övergripande regional mål-

sättning.  

Övriga delar av året fokuseras trafiken på bastrafiken som behovsanpassas utifrån fastboende 

och deltidsboende skärgårdsbor bland annat med implementering av anropsstyrd trafik. Att lång-
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siktigt utveckla skärgårdstrafiken i riktning mot förstärkt bastrafik under höst, vinter och vår ger 

positiva effekter för fastboende och deltidsboende skärgårdsbor. Genom att ha fler mindre fartyg 

skapas en möjlighet till förlängning av trafikdygn, något högre turtäthet och potential till bättre 

restider. Stockholm Nordost vill dock understryka att en ökad anropsstyrd trafik bör utvecklas i 

samråd med berörda kommuner så att det planeras utifrån skärgårdsbornas behov.  

Omfördelning av sjötrafikens trafikutbud till längre ut i trafiksystemet medför behov av åtgärder i 

befintliga bytespunkter samt medför även behov av nya bytespunkter mellan land- och sjötrafik i 

Norrtälje och Österskär i Österåker.  

Eftersom sjötrafikutredning del 1 fokuserar på förslag för sjötrafiken berörs andra delar av sjötra-

fiksystemet mer översiktligt. Behov pekas på vad gäller utveckling av information, bryggor, repli-

punkter, depåer och annan infrastruktur. Tonnage utreds endast mycket översiktligt som en möj-

liggörare för olika trafikupplägg.  

Trafiken föreslås stärkas upp på helårsbasis med ett utökat turutbud samt längre trafikdygn mel-

lan kärnöar och replipunkter samt även andra öar med behov av trafik. Det betyder att koppling-

en till landkollektivtrafiken vid replipunkter och övriga bytespunkter behöver utvecklas i samma 

takt. Den så kallade direkttrafiken från Stockholm till mellan- och ytterskärgården med fartyg 

minskas i syfte för att kunna stärka upp sjötrafiken längre ut i skärgården men kommer finnas 

kvar under högsäsong.  

Detta alternativ betyder att sjötrafiken och fartygen kan dimensioneras efter resebehovet sett till 

ett helårsperspektiv med en robust grundtrafik som kan stärkas vid högsäsong och exempelvis 

storhelger. Jämfört med nuläget innebär det fler fartyg som är mindre och snabbare och att skär-

gårdstrafiken går mot att ha en vintertidtabell och sommartidtabell – i likhet med landkollektiv-

trafiken.  

Med detta alternativ kan antalet turer mellan skärgårdsöar och repli- och bytespunkter öka utan 

att de ekonomiska konsekvenserna blir för stora. Likaså medger mindre fartyg och en kortare 

sjöresa möjlighet till minskad restid. För att kunna åstadkomma detta behövs det tydligare kopp-

ling mellan den landbaserade kollektivtrafiken och sjötrafiken så att hela resan fungerar smidigt 

för resenärerna. Detta inkluderar även att skärgårdstrafiken, vilken bedrivs under tjänstevaru-

märket Waxholmsbolaget, omfattas av samma taxesystem som den land- och delvis sjöburna 

kollektivtrafiken, vilken idag bedrivs under tjänstevarumärket SL. Stockholm Nordost understry-

ker vikten av att denna typ av förändringar utreds i samverkan med kommunerna. 

Stockholm Nordosts kommuner ser framemot ett fortsatt arbete för förbättrad skärgårdstrafik i 

god samverkan. Kommunerna vill även understryka behovet av god kontinuerlig dialog och sam-

verkan.  

För Stockholm Nordost  

 

Parisa Liljestrand, Ordförande Stockholm Nordost 2021-2022 
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Detaljplan för Del av Lägret, Dp 422 - Granskning 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutar: 

 Samrådsredogörelse godkänns.  
 Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att genomföra granskning för detaljplan för  

Del av Lägret, Dp 422. 

Ärendebeskrivning 
Detaljplanen för Del av Lägret var ute på samråd under tiden den 8 september – 6 oktober 2020 efter 
beslut från kommunstyrelsens planeringsutskott den 26 augusti 2020. Under samrådet inkom 667 
yttranden varav 648 från fastighetsägare, boende och övriga. Yttrandena finns sammanställda i sin 
helhet i samrådsredogörelsen. 

Planområdet innefattar en tennisbana från 1936, samt parkering som idag inte är planenlig. 

Syftet med planförslaget är att kombinera användningen för Allmän plats PARK med användningen P-
PLATS för del av fastighet Vaxön 1:81. Planförslaget möjliggör att området kan fortsätta användas som 
det gör idag som park och parkering. Planen skapar också en flexibilitet som kan hantera ett förändrat 
parkeringsbehov om parkeringar i centrala Vaxholm bebyggs. Användningen PARK medger bollplan. 
Fördröjning och rening av dagvatten ska hanteras inom planområdet. 
 
Med hänsyn till yttrandena från samrådet har planförslaget ändrats, bland annat har planområdet 
minskats för att inte komma i konflikt med vägområdet för väg 274, och förbud mot in-och utfart mot 
väg 274 har lagts till i plankartan. 

En stor del av yttrandena som kommit in, 648 yttranden från fastighetsägare, boende och övriga, vill att 
tennisbanan bevaras. Konsekvensen av planändringen blir att området, förutom park, även kan 
användas som parkering. När detaljplanen vinner laga kraft flyttas beslutsinstansen till nämnden för 
teknik, fritid och kultur som beslutar om hur staden förvaltar allmän plats. 

Planområdet ligger på Vaxöns östra del och gränsar i söder till Kungsgatan (väg 274), i väster till 
Lägergatan, i norr till övriga Lägret och i öster till fastigheten Kyrkan 2 med begravningsplatser och 
kyrka. Området ligger på en del av fastighet Vaxön 1:81 som inkluderar de flesta av östra Vaxöns gator, 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Anna Rhedin 
Planarkitekt 
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parker och allmänna platser. Marken inom området ägs av Vaxholms stad. Planen antas inte få 
betydande miljöpåverkan. 

Bakgrund 
Stadsbyggnadsförvaltningen fick enligt beslut KS §39/2018-05-03 planuppdrag. Bestämmelsen i gällande 
detaljplan, Dp 1, från 1926 anger området som Allmänna platser, planterade. Idag används en del av 
området som parkering. Nuvarande parkering är planstridig och det är nödvändigt att ändra 
detaljplanen för att kunna söka permanent bygglov. På området finns också en tennisbana. Förslaget 
möjliggör att området kan användas som park och parkering. 

Bedömning 
Planområdet är allmän platsmark och ligger centralt i Vaxholms stadskärna. Planen överensstämmer 
med översiktsplanen. Planen antas inte få betydande miljöpåverkan. Planen bedöms vara av betydande 
intresse för allmänheten. Planarbetet handläggs därför med utökat förande enligt plan- och bygglagen, 
PBL 2010:900. En ändrad detaljplan för Del av Lägret beräknas preliminärt kunna antas under 2022. 

Finansiering 
Kommunen ombesörjer planarbetet. Detaljplanearbetet finansieras inom kommunstyrelsens ram. 
Kostnader för planarbetet utgörs av intern arbetstid för upprättande av detaljplan enligt PBL, samt 
kostnader för de externa utredningar och material som behövs i detta arbete. Genomförandet av planen 
finansieras av nämnden för teknik, fritid och kultur. 

Förslagets konsekvenser 
Parkeringen på området blir planenlig och kan vara kvar efter att bygglov har sökts. Området ska vara 
Allmän plats med användningen P-PLATS/PARK. Planens genomförande innebär att området kan 
fortsätta användas som det gör idag. Planen blir med flexibel och möjlighet ges till fler parkeringsplatser 
inom planområdet om behovet uppstår. Användningen PARK medger även bollplan. Planen skapar 
bättre förutsättningar för dagvattenhantering. Den nya planen ger förutsättningar för en trafiksäkrare 
lösning för befintlig parkering. När detaljplanen vinner laga kraft flyttas beslutsinstansen till nämnden 
för teknik, fritid och kultur som beslutar om hur staden förvaltar allmän plats. 

Uppföljning och utvärdering 
Förslaget till detaljplan ställs ut på granskning och yttranden som inkommer kommer att sammanställas 
i ett granskningsutlåtande. Synpunkterna kommer att ligga till grund för eventuella revideringar av 
planhandlingarna. Reviderat förslag kommer att återrapporteras till PLU i samband med antagande av 
detaljplanen. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande 2021-09-30 
Samrådsredogörelse 2021-09-30 
Plankarta 2021-09-30 
Plan- och genomförandebeskrivning 2021-09-30 
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Kopia på beslutet till: 
För kännedom: (Tillsammans med beslutet expedieras även Tjänsteutlåtande, 

Samrådsredogörelse, Plankarta och Plan- och genomförandebeskrivning) 
Maria Poutamo, Teknisk chef, SBF      
Anna Rhedin, SBF
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PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven

användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom

hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap 5 § 2

Parkeringsplats och park

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS

MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP

Illustrationslinje

P-PLATS / PARK

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år,  4 kap 21 §

ILLUSTRATION

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Utfartsförbud

Körbar förbindelse får inte anordnas  4 kap 9 §

TECKENFÖRKLARING

Fastighetsgräns

Traktgräns

Fastighetsbeteckning

Byggnader, takens begränsningslinjer redovisade

Staket

Mur, stödmur

Slänt

Trappa

Väg

Gångstig

Nivåkurvor

Rutnätspunkt

Grundkartan upprättad 2018-12-20 av

Stadsbyggnadsförvaltningen i Vaxholms stad.

Uppdaterad 2021-09-27

Koordinatsystem:

Plan: SWEREF 99 18 00

Höjd: RH2000

Kartbilden är fullständig endast inom planområdet.

Kartingenjör: Anders Gustafsson
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Sammanfattning 

Planområdet ligger på Vaxöns östra del, på en del av fastighet Vaxön 1:81, i parken Lägret. Syftet 
med planen är att kombinera användningen park med parkering. Fördröjning och rening av 
dagvatten ska hanteras inom planområdet. Bestämmelsen i gällande detaljplan beskriver området 
som Allmänna platser, planterade. Idag används en del av området som parkering. Nuvarande 
parkering är planstridig och det är nödvändigt att ändra detaljplanen för att söka permanent 
bygglov. 

 

Konsekvensen av planens genomförande blir att hela att hela området kan användas för både park 
och parkering. Planarbetet handläggs med utökat förfarande. Planförslaget överensstämmer med 
kommunens översiktsplan. Genomförande av detaljplanen bedöms inte innebära betydande 
miljöpåverkan. 

 

 

Orienteringskarta 
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Inledning 

Handlingar 
 
Planhandlingar 

 Plankarta  
 Plan- och genomförandebeskrivning 

 
Utredningar 

 Undersökning om betydande miljöpåverkan, 2020-08-13  
 Antikvarisk förundersökning, 2018-11-12 
 Dagvattenutredning, 2018-11-29 
 Trafikutredning, 2018-10-30 
 Kapacitetbedömning trafik, 2020-05-08 

Planens syfte och huvuddrag 
Syfte 
Syftet med planförslaget är att kombinera användningen för Allmän plats PARK med användningen 
P-PLATS för del av fastighet Vaxön 1:81. Planförslaget möjliggör att området kan fortsätta användas 
som park och parkering. Planen skapar en flexibilitet som kan hantera ett förändrat 
parkeringsbehov om parkeringar i centrala Vaxholm bebyggs. Fördröjning och rening av dagvatten 
ska hanteras inom planområdet. Planändringen ska ge förutsättningar för en väl gestaltad miljö som 
tar hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen samt intresset av en 
god helhetsverkan. Användningen PARK medger även bollplan. 
 
Huvuddrag  
Det finns behov av en långsiktig lösning för parkeringen på Lägret. Bestämmelsen i gällande 
detaljplan, Dp 1, från 1926 anger området som Allmänna platser, planterade. Idag används en del 
av området som parkering. Nuvarande parkering är planstridig och det är nödvändigt att ändra 
detaljplanen för att söka permanent bygglov. På området finns en tennisbana från 1936. Förslaget 
möjliggör att området kan användas som park och parkering. Tennisklubben kompenserades för det 
planerade borttagandet av tennisbanan med en ny inomhusbana i den utbyggda tennishallen vid 
Campus Vaxholm 2018.   

Bakgrund och beslut 
Beslut i kommunstyrelsen 2018-05-03 §39 om planuppdrag detaljplan för Del av Lägret, Dp 422. 

Plandata 
Planområde 
Planområdet ligger på Vaxöns östra del och gränsar i söder till Kungsgatan (väg 274), i väster till 
Lägergatan, i norr till övriga Lägret och i öster till fastigheten Kyrkan 2 med begravningsplatser och 
kyrka. Planområdet omfattar en del av fastighet Vaxön 1:81. Planområdet har en storlek på ca 6000 
m² och består av allmän plats. 
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Flygfoto 

Markägoförhållanden  
Vaxön 1:81, som inkluderar de flesta av östra Vaxöns gator, parker och allmänna platser, ägs av 
Vaxholms stad.  

Del av fastighet Vaxö 1:81 
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Tidigare ställningstagande 
Riksintresse 
Planen ingår i två riksintresseområden; Kust- och skärgårdsområdena i Stockholms län (4 kap. 1, 2 o
ch 4 § MB) samt Kulturmiljövården (3 kap. 6 § MB) för Norra Boo-Vaxholm-Oxdjupet- 
Lindalssundet. Riksintresset för kulturmiljövården tar upp farledsmiljö utmed inloppet till Stockholm 
via Vaxholm, som visar skärgårdens betydelse för huvudstadens sjöfart, livsmedelsförsörjning och 
rekreationsliv, som speglar levnadsbetingelserna för innerskärgårdens befolkning och dess behov av 
färdstråk till staden alltsedan medeltiden, och som berättar om Stockholms utbyggnad och 
försvarsansträngningar med tillhörande samhällsbildningar. Här kan levnadsförhållandena för olika 
sociala skikt utläsas, liksom utvecklingen inom industri, transportteknik, försvar och arkitektur. 
(Farledsmiljö, kommunikationsmiljö, kust- och skärgårdsmiljö, fästnings- och 
skansmiljöbefästningssystem, militär miljö, småstadsmiljö, industrimiljö, sommarnöjesmiljö). 

Översiktsplan 
Planförslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan antagen 2013. I översiktsplanen för 
Vaxholm, Vaxholm 2030, redovisas aktuellt område som utredningsområde för bebyggelse, 
grönstruktur och service. 

Detaljplan, fastighetsplan, förordnanden och måldokument 
Gällande detaljplan för området är Dp 1, Stadsplan för Vaxholms stad, laga kraftvunnen 1926. I 
planen anges det berörda området som Allmänna platser, planterade.  

Området omfattas inte av någon fastighetsplan. 

Utsnitt ur gällande detaljplan 
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Utsnitt ur vägplan 

Området omfattas av vägplan (akt 0188-P2017/13) som innebär byggnadsförbud utmed vissa 
allmänna vägar. Vägplanen berör ungefär halva planområdet. 

Planprocessen och förfarande 
Planen innebär små förändringar och omfattas därmed inte av plan- och bygglagens krav på 
planprogram. Området bedöms vara av stort intresse för allmänheten med hänsyn till rekreation 
och av betydande lokalt intresse för allmänheten med hänsyn till kulturmiljön. Planen handläggs 
därför med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen, PBL 2010:900, och dess lydelse efter 1 
januari 2015. 

Förutsättningar  

Befintlig bebyggelse och markanvändning  
Planområdet består idag av parkering, allmänplatsmark planterad och en grustennisbana. 

Naturvärden 
Växt- och djurliv 
Planområdet består av grusad parkeringsyta, samt en tennisbana. Längs den västra delen, vid 
Lägergatan, finns en allé som omfattas av biotopskydd och längs den södra fem större kastanjer 
som också omfattas av biotopskydd. Angränsande park består av en stor öppen gräsyta som ramas 
in av träd. De öppna gräsytorna i parken bedöms ha ett lågt naturvärde. 

Geotekniska förhållanden 
Enligt Geologiska kartbladet (1964), SGUs jordartskarta, består undergrunden i planområdet i 
huvudsak av postglacial lera.  
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Utsnitt ur SGUs jordartskarta  

Dagvatten 
Jordmånen av lera innebär låg infiltrationshastighet (genomsläpplighet) och därmed begränsade 
möjligheter till lokalt omhändertagande, framför allt vid mer intensiva regn. Jorden håller dock 
vatten bra. Vid platsbesöket vittnade en granne om att det i dagsläget väldigt sällan blev stående 
vatten på de befintliga parkeringarna. Detta tyder på att det för nuvarande jordstruktur vid 
majoriteten av regn går att omhänderta vattnet på planområdet så länge fyllningsmaterialet ovanpå 
leran kan hålla en del vatten och vattnet fördröjs till den grad att infiltrationshastigheten är 
tillräcklig. 
 
Recipient för dagvattnet är Södra Vaxholmsfjärden som i dag klassas med ”Otillfredsställande” 
ekologisk status och ”Ej god” kemisk status. Detta baseras på höga halter näringsämnen och 
kvicksilver.  

Grundvatten 
SGU’s grundvattenkarta ger området den lägsta nivån för uttagsmöjligheter, mindre än 0,16 l/s. I 
Länsstyrelsens webbGIS finns grundvattennivåer uppmätta strax norr och söder om 
utredningsområdet. Nivåerna ligger då på 10 respektive 7 m.  

Översvämningsrisk 
Området ligger inom ett lågområde. 
Den östra delen av parkeringsområdet markeras som ett instängt område både i 
översvämningsanalysen för Vaxön och i Länsstyrelsens skyfallskartering. Det gäller tennisbanan och 
vidare österut. Området räknas inte till de helt översvämmade i analysen men enligt Länsstyrelsen 
finns det risk för stående vatten på 10-30 cm på tennisbanan och den östra parkeringen. Figur 15 
och 16 visar urklipp ur Länsstyrelsens respektive Tyréns översvämningskarteringar. 
Utredningsområdet är markerat med svart fyrkant. 
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Kulturhistoriska värden 
Planområdets förhållande till hela parken Lägret är väsentligt. Därför har hela området tagits med i 
bedömningen. Länsstyrelsen har gjort arkiv- och litteraturstudier samt företagit syn på plats i 
samband med bedömning om kulturminne. Lägret och Storstugan har ett kulturhistoriskt och 
visuellt samband med betydelse för förståelsen av Vaxholms historia som militärstad. Lägret som 
öppen plats kan berätta om den tidigare stadsgränsen som anslöt mot stadens odlingsmarker, och 
namnet och de öppna ytorna kan kopplas samman med 1800-talets militära övningsfält. Den 
militära historien är dock svåravläsbar i parken som sedan länge har karaktären av en stadspark. 

Länsstyrelsens bedömning av Lägret är att parken inte har de kulturhistoriska värden som krävs för 
en byggnadsminnesförklaring det vill säga på regional och nationell nivå, men Länsstyrelsen betonar 
att det finns kulturhistoriska värden ur ett lokalt perspektiv.  
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En antikvarisk förundersökning har tagits fram. Där anges att platsen som park, mötesplats och 
rekreationsområde är en viktig del av Vaxholms stad. Platsen är också som tidigare militärt 
övningsfält, en kulturhistorisk värdefull miljö och viktig för Vaxholms stads historia, tillsammans 
med övriga militära komponenter i kommunen.  

Tennisbanan tillkom vid Vaxholms tennisklubbs bildande 1936 och knyter an till den 
sommarnöjesmiljö och det rekreationsliv som är en viktig del av Vaxholms historia. Tennisbanan har 
använts kontinuerligt sedan dess bildande. 

Sammantaget är miljön och karaktären i parken och kring kyrkan viktiga. Fälls flera träd går denna 
inramning förlorad. Fälls en större mängd träd påverkas både natur- och kulturvärdena negativt. 
Natur- och kulturhistoriska värdena är för platsen påtagliga. Det är viktigt att beakta hela 
parkområdet. 

Fornlämningar 
Några kända fornminnen finns inte inom planområdet. Kyrkan och begravningsplatsen omfattas av 
Kulturmiljölagens 4:e kapitel. Påverkan på eller fynd relaterade till kyrkans anläggning anmäls till 
Länsstyrelsen. 

Sociala värden 
Planområdet är en del av det större sammanhang som parken Lägret med kyrka utgör. Parken har 
ett högt värde ur ett socialt och kulturhistoriskt perspektiv.  Den är stor och ligger centralt i 
anslutning till Vaxholms stadskärna. Storleken och det centrala läget gör att den lämpar sig väl för 
större evenemang så som midsommarfirande, Valborg och årliga idrottsevenemang så som 
Strömmingsloppet.  

Friytor - Lek och rekreation 
Området bedöms vara av stort intresse för allmänheten med hänsyn till rekreation. Utrymme för 
utevistelse och lekplats finns idag i anslutning till planområdet i parken Lägret. Hela parken används 
idag som en extra skolgård för intilliggande Vaxö skola. Tennisbanan är en del av 
rekreationsmöjligheten i parken och används av lite äldre barn, ungdomar och vuxna.   

Bostäder 
Inom planområdet finns inga bostäder. Angränsande bostadsområden finns i form av den äldre 
stadskärnan i öster och Vaxholms västra stadsdelar med både villor och flerbostadshus.  

Service och arbetsplatser 
I anslutning till området finns flera typer av verksamheter, Vaxö skola, förskola, kyrkan,  
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församlingshem och begravningsplatser, Waxholms bio, Storstugan med fritidsaktiviteter och 
butiker i stadskärnan. Service av offentlig karaktär finns på gångavstånd i stadskärnan.  

Målpunkterna i direkt anslutning till planområdet är: Busshållplats, Vaxö skola F- 6, förskola, kyrka, 
biograf, storstugan med fritidsaktiviteter, samt seniorboende. 

Infrastruktur 
Biltrafik 
Infarten till området går från Kungsgatan/väg 274 som är mycket trafikerad och dessutom 
transportled för farligt gods. In/utfarten till området korsas också av en g/c-väg. Det ligger en 
busshållplats på var sida om väg 274 och ett obevakat övergångsställe. Trafikverket är väghållare för 
denna del av väg 274 och hastighetsbegränsningen är 30 km/timmen.  

Närheten till Vaxö skola, åk F-6, gör att många rör sig i området i samband med hämtning och 
lämning. Skolbarn korsar Kungsgatan vid övergångsstället. Gångtrafikanter korsar området till och 
från busshållplatser. 

Gång- och cykelvägar 
Längs Kungsgatan/väg 274 finns en g/c-väg.  

V
a Storstugan

Seniorboende
Lekplats 
Vaxös skola
Biograf
Förskola
Busshållplats
Kyrka

V
a

V
a
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Kollektivtrafik 
Väg 274 trafikeras av stombuss 670 (Vaxholm-Tekniska högskolan) som har god turtäthet. 
Hållplatser för bussen finns i direkt anslutning till planområdet.  

Parkering 
På området finns idag ca 60 parkeringsplatser. Enligt den parkeringsutredning som tagits fram är 
det en låg belastning på befintlig parkering. 

Störningar och risker  
Förorenad mark 
Marken bedöms inte vara förorenad. 

Vägtrafikbuller  
Området är bullerstört, men planen medger inga bostäder. 

Transporter med farligt gods 
Väg 274 är primär transportled för farligt gods. Enligt Länsstyrelsen riktlinjer 2016:4 är parkering en 
lämplig markanvändning inom en zon på 40 meter från en primär transportled för farligt gods.  

Översvämning 
Den östra delen av området ligger inom ett instängt område. Se text under Förutsättningar. 

 

 

Planförslaget 

Ny bebyggelse och markanvändning 
Det nya planförslaget anger användning P-PLATS och PARK. Planen medger inte någon ny 
bebyggelse annat än sådant som ingår i bestämmelsen eller krävs för skötsel av park och framgår i 
PBL. Användningen PARK medger bland annat bollplan. Planen möjliggör att befintlig parkering kan 
vara kvar, om bygglov söks, samt att området kan fortsätta användas som park och parkering. 
Planen skapar en flexibilitet som kan hantera ett förändrat parkeringsbehov om parkeringar i 
centrala Vaxholm bebyggs. Förslaget ger möjlighet till en bättre gestaltning i samband med 
anläggning, drift och underhåll. För att förbättra trafiksäkerheten beläggs planen med utfartsförbud 
mot väg 274. In/utfart ska istället ske från Lägergatan. 

Förslag  
Nollalternativet innebär att området även fortsättningsvis kan upptas av två parkeringar och en 
bollplan. Möjligt alternativ B visar på en maximering av parkeringsplatser för bilar. För båda 
alternativen gäller att in/utfarten flyttas till Lägergatan. Planförslaget medger också att hela ytan 
kan utvecklas som park. 
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Nollalternativ - tennisbana samt befintlig parkering med ny in/utfart från Lägergatan. Befintlig utfart 
mot väg 274 stängs. 

 

 Alternativ B – möjlig utökning av parkeringsplatser för bilar. 

Naturvärden 
Växt- och djurliv 
Planförslaget kommer att påverka växt- och djurliv i mindre grad då hela området ska fortsätta att 
ha en genomsläpplig yta. Vid anläggandet av ny in/utfart från Lägergatan kommer ett träd i allén 
behöva tas ner. Träden i allén omfattas av biotopskydd. Stadsbyggnadsförvaltningen har fått 
dispens för biotopskydd hos Länsstyrelsen.  Länsstyrelsen bedömer att det enskilda intresset av att 
kunna anlägga en ny säker infart väger tyngre än det allmänna intresset av att bevara aktuellt 
alléträd. Avverkningen bedöms inte motverka syftet med biotopskyddsbestämmelserna då det 
enbart är ett träd som avverkas varför naturmiljön kommer att finnas kvar. 
 
Dagvatten  
En dagvattenutredning har tagits fram. Målet med förslaget är att minska flöden och föroreningar 
ut från planområdet och bidra till att ta hand om dagvatten vid olika typer av regn. 

Dagvattenutredningens slutsats och rekommendationer 
I och med förändringen på planområdet kommer dagvattenflödet att öka något. Ökningen beror 
främst på klimatfaktorn, utan den skulle dagvattenflödet minska. För att hantera dagvattnet 
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föreslås beläggningar med låg avrinningskoefficient, träd i skelettjord samt ränndalar. 
Höjdsättningen bör utföras så att hela området lutar åt öster. Med de föreslagna lösningarna 
uppnås den erforderliga fördröjningsvolymen och föroreningshalterna blir mindre än innan 
ombyggnaden. Med föreslagen höjdsättning undviks instängda områden och även dagvatten vid 
extremregn avleds därför utan att ge skador på planområdet. 

 
Enligt beräkningarna på den nya utformningen med parkering på hela planområdet, där hänsyn 
tagits till ett förändrat klimat, kommer dagvattenflödet från planområdet att öka med ca 15 %. Även 
mängden föroreningar i dagvattnet kommer att öka. Den nya situationen kräver en magasinsvolym 
på 48 m3 för att uppfylla kravet på omhändertagande av 20 mm. Även om det finns begränsade 
infiltrationsmöjligheter på planområdet på grund av jordmånens typ, går det bra att implementera 
gröna lösningar för att hantera dagvattnet. Det fördröjda och renade dagvattnet leds vidare till 
dagvattennätet via dräneringsledningar. Träd och annan växtlighet i skelettjord passar bra in på 
planområdet då de både uppfyller kraven på dagvattenhantering men även bidrar till den naturliga 
övergång från den intilliggande parken som efterfrågas. I och med den nya höjdsättningen bildas 
inga instängda områden på planområdet. Genom de föreslagna dagvattenhanteringsåtgärderna 
uppnås den erforderliga fördröjningsvolymen och föroreningshalterna från planområdet blir lägre 
än de är idag. Den föreslagna planlösningen innebär således mer grönska, mer fördröjning och 
mindre föroreningar än idag. 

Vaxholms stads dagvattenstrategi betonar att en hållbar dagvattenhantering tar hänsyn till såväl 
kvantitet och kvalitet som gestaltning. För att uppnå detta har ett antal riktlinjer tagits fram. Dessa 
innebär i korthet att ett naturligt avrinningsförlopp ska eftersträvas, att dagvattnet inte ska belasta 
recipienter så att det hotar fauna, flora och badvattenkvalitet samt att dagvattenlösningarna ska 
vara ett positivt tillskott i den urbana miljön. 

Flödesberäkningar har utförts för 5–20-, och 100-årsregn. För planerad situation har en klimatfaktor 
på 1,25 använts. Den planerade situationen medför ett ökat dagvattenflöde orsakat av 
klimatfaktorn. Mängden föroreningar ökar också jämfört med dagens situation.  
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Mer information hittas i Dagvattenutredningen. 

 

 

Kulturhistoriska värden 
Planförslaget bedöms inte påverka de kulturhistoriska värdena i området. Den stora öppna böljande 
ytan med plats för sammankomster och firanden, samt det visuella sambandet med Storstugan 
kommer inte förändras från dagens situation.  Det är viktigt att beakta kulturvärdena för hela 
parkområdet i genomförandet av planen.  

Fornlämningar  
Inga större grävarbeten planeras i genomförandet, men närheten till kyrkans begravningsplats bör 
beaktas vid genomförandet.  

Sociala värden 
Tillgänglighet 
Tillgänglighetsanpassade parkeringsmöjligheter möjliggörs i anslutning till parken Lägret. 
 
Trygghet 
Planändringen ger förutsättningar för en ekonomiskt hållbar och långsiktig gestaltning. En plats där 
belysning, plantering och gestaltning med tanke på helhetsverkan kan bidra till att området upplevs 
som mer tryggt.  
 
Trafikflöden för gångtrafikanter och cyklister på och i anslutning till planområdet har utretts. Det 
blir en mer trafiksäker lösning när utfarten över gång- och cykelbanan stängs.   
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Flödesanalys  
Väg 274 är den primära vägen för resor till och från centrala Vaxholm. Det gäller invånare så väl som 
besökare. Flödesanalyserna visar rörelsemönstret på förmiddagens maxtimme. Flödesanalysen visar 
att gångtrafikanter rör sig över parkeringen. 
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Infrastruktur 
Biltrafik 
En trafikutredning och kapacitetsbedömning har tagits fram i samband med planförslaget. I dessa 
har flöden, kapacitet, trafikriktningar och påverkan på väg 274 utretts. De trafikmätningar som 
gjorts visar att det är små flöden av trafik under större delen av året. 
I samråd med Trafikverket förläggs en ny in- och utfart för området till Lägergatan och nuvarande 
in- och utfart mot väg 274 stängs för biltrafik. Förändringen innebär att påverkan på väg 274 
minskar och trafiksäkerheten ökar då in- och utfarten inte kommer korsa gång- och cykelbanan. 
Lägergatan ska fortsatt vara enkelriktad och infart från väg 274 kommer ske där. Planförslaget 
innebär en liten ökning av trafiken in på Lägergatan. Påverkan på övrigt trafiknät bedöms som liten. 
Mer information hittas i Trafikutredningen och Kapacitetsbedömningen. 

Parkering 
Den parkering som finns idag blir planenlig och kan vid behov utökas till ca 90 parkeringsplatser.  

Skyltar 
Vid genomförande behöver skyltning för anslutande vägnät ses över för att underlätta orientering 
för besökare med bil. 

Teknisk försörjning 

Vatten och spillvatten 
Området ligger inom verksamhetsområde för vatten och spillvatten.   

El 
Kapacitet för el till eventuella laddstolpar finns.  

Dagvatten 
Området ligger inom verksamhetsområde för dagvatten. Dagvattennätet ligger under Lägergatan 
och Kungsgatan och tar därmed hand om dagvattnet från vägarna. Några brunnar finns i 
angränsande områden på parkeringsområdet. En översikt över dagvattenledningarnas placering på 
planområdet redovisas i figur nedan. Dagvattenledningarna illustreras med grön färg. 

 

Dagvattenledningar (grönt) på planområdet 
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Snö 
Möjlighet till snöupplag under vintersäsong finns. 

Konsekvenser vid planens genomförande 

Konsekvenserna blir att hela området, förutom park, även kan användas som parkering. 
Parkeringen på området blir planenlig och kan vara kvar efter ansökan om bygglov. Området ska 
vara Allmän plats med användningen P-PLATS/PARK. Planens genomförande innebär att området 
kan fortsätta användas som det gör idag. Planen skapar också en flexibilitet som kan hantera ett 
förändrat parkeringsbehov om parkeringar i centrala Vaxholm bebyggs. Det kan bli ett tillskott av 
nya parkeringsplatser i ett centralt läge på Vaxön. Möjligheten till park ligger kvar och användningen 
PARK medger även bollplan och mindre ytor för idrott. Planen skapar även bättre förutsättningar 
för dagvattenhantering. In/utfarten till väg 274 är inte lämplig ur ett riskhänseende, då den korsar 
en gång- och cykelväg, samt att sikten är skymd vid utfart. Den nya planen ger förutsättningar för en 
trafiksäkrare lösning för befintlig parkering. 

 

Störningar och risker 
Planens genomförande kan innebära störningar i form av buller och byggtrafik vid anläggning. 

Planområdet ligger inom 150 meter från väg 274 som är primär transportled för farligt gods. Enligt 
Länsstyrelsen riktlinjer 2016:4 är parkering en lämplig markanvändning inom en zon på 40 meter 
från en primär transportled för farligt gods. Med hänsyn till aktuell typ av planerad markanvändning 
(parkering och park) samt avståndet mellan riskkällan och planområde bedöms risknivån inom 
planområdet inte vara förhöjd. 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 
Ställningstagandet utgår från nuvarande detaljplan som utvecklar en parkeringsplats. Att ha en 
flexibel detaljplan som även möjliggör utveckling av park beror på om förhållanden i kommunen 
ändras och behovet av en parkering minskar. Detaljplanen bedöms inte behöva en miljöbedömning 
med miljökonsekvensbeskrivning.  

Detaljplanen innebär både positiva och negativa effekter. Planområdet utgörs idag av en parkering 
som inte har optimal dagvattenhantering eller underlag. Genomförandet av planen kan bidra till 
bättre filtrering av dagvatten och ett mer hållbart underlag för en långsiktig parkering. Med 
nuvarande användning av planområdet tros ingen större ökning av bullernivå uppstå och 
trafikflödet i anslutning kommer fortfarande ligga inom godkänd belastning enligt rapport, trots 
mer belastning på enkelriktad gata.  

De kultur- och naturvärden som finns inom planområdet tas hänsyn till och kompensation planeras 
utföras för skada inom biotopskydd. Planen inkluderar även möjligheten till ytterligare utveckling av 
planområdet till grönområde om behovet av parkering minskar. Den totala effekten av 
planförslaget bedöms vara positivt, under förutsättning att föreslagna åtgärder utförs. I förhållande 
till detta är den samlade bedömningen att de lokala miljöeffekterna är positiva.   

Mer ingående bedömning hittas i dokumentet Undersökning om betydande miljöpåverkan. 
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Miljöbedömning, miljökonsekvensbeskrivning 
Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt, enligt bilaga 4 till förordningen om MKB 1998:905, ifall 
behov föreligger att göra en miljöbedömning och upprätta en miljökonsekvensbeskrivning. Planen 
berör endast ett mindre lokalt område och innebär endast en mindre förändring. Genomförandet 
bedöms inte innebära någon sådan betydande påverkan på miljön som fordrar en miljöbedömning 
och upprättande av miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken.  

Förenlighet med miljöbalken 
Förslaget till detaljplan är förenligt med bestämmelserna i miljöbalkens tredje kapitel avseende 
lämplig användning av mark och vattenresurser. Några riksintressen enligt fjärde kapitlet berörs 
inte. 

Miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken 5 kap 
Vid planering ska kommuner och myndigheter säkerställa vissa miljökvalitetsnormer enligt 
miljöbalkens 5 kap. Miljökvalitetsnormer meddelas av regeringen och är föreskrifter om kvaliteten 
på vatten, luft och miljön i övrigt som behövs för att varaktigt skydda människors hälsa eller miljön.  

Havs och Vattenmyndigheten har beslutat om miljökvalitetsnormer enligt 5 kap 1 § miljöbalken och 
4 kap 8 § förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. Vattendelegationen 
Norra Östersjön har den 7 mars 2019 föreskrivit ändringar om kvalitetskrav för vattenförekomster i 
Norra Östersjöns vattendistrikt. Den nuvarande ekologiska statusen i Södra Vaxholmsfjärden är 
måttlig. Det beror framför allt på problem med övergödning och miljökvalitetsnormen har satts till 
god ekologisk status med tidsfrist till år 2021. Den kemiska statusen uppnår ej god vilket baseras på 
höga halter näringsämnen och kvicksilver. 

Miljökvalitetsnormerna enligt luftkvalitetsförordningen (2010:477) bidrar till att skydda människors 
hälsa och miljö. Vaxholms stad ligger under gränsvärdesnormerna och uppnår 
målsättningsnormerna. 

Tidplan 

● Beslut om samråd 2020 
● Beslut om granskning 2021 
● Beslut om antagande 2022 
 

Genomförande 

Organisatoriska frågor 
Genomförandetid 
Planens genomförandetid är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. Ändras eller upphävs planen 
under genomförandetiden har fastighetsägaren rätt till ersättning för den skada denne åsamkas. 
Efter genomförandetiden fortsätter detaljplanen att gälla men ändras eller upphävs planen finns 
det ingen rätt till ersättning för ev. rätt som gått förlorad.  
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Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 
Allmänna platser 
Vaxholms stad är huvudman för allmän plats inom planområdet och ansvarar för genomförandet 
och driften. Vaxholms stad ansvarar för att beslutet om Dispens från biotopskydd allé följs. 
 

Vatten, spillvatten och dagvatten  
Roslagsvatten AB:s dotterbolag Vaxholmsvatten AB är kommunens huvudman för det allmänna 
verksamhetsområdet för vatten, spillvatten och dagvatten. Huvudmannen äger och ansvarar för 
utbyggnad samt framtida drift och underhåll av allmänna vatten- och avloppsanläggningar. 
Huvudmannen ansvarar för att VA-ledningar och anslutningspunkter upprättas till och vid 
fastighetsgräns. Fastighetsägaren ansvarar för VA- och dagvattenutbyggnad inom den egna 
fastigheten och fram till anslutningspunkt. 
 
El/Tele 
E.ON Elnät Stockholm AB är nätägare inom Vaxholms stad och ansvarar för utbyggnad samt 
framtida drift och underhåll av elnätet.  Telia/Skanova har ledningar i Lägergatan och de kan komma 
att påverkas vid anläggning av ny infart. 

Vägar 
Trafikverket har ansvar att säkerställa att väghållaransvar överensstämmer med väglagen och att 
anpassa vägsystemet efter samhällets trafikbehov. Trafikverket är väghållare för väg 
274/Kungsgatan, kommunen är väghållare för Lägergatan. Stängning av befintlig anslutning till och 
från väg 274 och återställning av vägområde ska ske i dialog med Trafikverket.  
 

Fastighetsrättsliga frågor 
Fastighetsplan/Tomtindelning 
På planområdet finns ingen fastighetsplan/tomtindelning. 

Fastighetsbildning 
Det krävs ingen ny fastighetsbildning för planens genomförande. Däremot har fastighetsgränsen 
mot Kyrkan 2 fastighetsbestämts för att utgöra en säker plangräns. Planområdet ska ingå i 
stamfastigheten och inte utgöra egen fastighet.  

Rättigheter 
Inom planområdet finns inga inskrivna rättigheter. Inga nya gemensamhetsanläggningar, servitut 
eller ledningsrätter är förutsatta i planen.  

Ekonomiska frågor 
Intäkter – kostnader  
Vaxholms stad bekostar alla kostnader för framtagandet av detaljplanen och bygglov samt 
anläggning av parkering och ny in/utfart och återställandet av anslutningen till väg 274. 

Avgifter och taxor 
Vatten, spillvatten och dagvatten 
Anslutningsavgifter tas ut enligt taxa. 
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Bygglov, bygganmälan och planavgift 
För bygglov, start- och slutbesked och planavgift erläggs avgifter enligt taxa för byggnadsnämndens 
verksamhet. 

Lantmäteriförrättning 
För åtgärder som utförs av fastighetsbildningsmyndighet erläggs avgift enligt lantmäteritaxan. 

 

Tekniska frågor 
Tekniska undersökningar  

● Geoteknisk undersökning. Såvitt nu kan bedömas med hänsyn till kända markförhållanden 
behövs inte några geotekniska undersökningar inför anläggningen.  

● Trafikutredning och kapacitetsberäkning (trafikmängder och trafikströmmar) har tagits fram. 
● Dagvattenutredning har tagits fram. 

 
Tekniska anläggningar 

Vägar 
Vaxholms stad ansvarar för att anlägga en ny infart från Lägergatan, samt parkering på Lägergatan. 
Återställandet av anslutningen till väg 274 ska utföras av Trafikverket. Återställandet bör ske innan 
anläggandet av p-platserna. Ny anslutning bör ordnas från kommunal gata innan återställande sker. 

Vatten, spillvatten och brandvatten  
Inga nya byggnader är förutsatta i planen. 

El 
Kapacitet för el till eventuella laddstolpar finns. Kapaciteten bör stämmas av med nätägare vid 
genomförandet. 

Dagvatten 
Vaxholms stad ansvarar för att hantera rening och fördröjning av dagvatten. Vaxholms stad ska 
anlägga infiltrationsanläggning för dagvatten inom planområdet och leda dagvattnet till befintligt 
dagvattennät. Enligt framtagen dagvattenutredning kan detta lösas genom höjdsättning, 
genomsläpplig markbeläggning och skelettjord vid plantering som kan fördröja stora mängder 
dagvatten. För att hantera dagvattnet på planområdet föreslås att träd i skelettjord och 
genomsläpplig beläggning implementeras. Nedan presenteras dessa tekniker. 

Drift och skötsel – skelettjord 
De första två åren kan etableringsstöd behövas för träden. Ifall skelettjorden ligger under 
tät beläggning krävs regelbunden rensning av brunnarna, vanligtvis ca en gång per år. Med 
hög föroreningsbelastning kan utbyte av skelettjorden bli aktuellt. Partiklar i dagvattnet 
som sätter igen porer gör att utbyte av jorden beror mycket på hur närområdet ser ut och 
mängden sedimenttransport med dagvattnet. Ingen gödsling eller bevattning krävs då 
dagvattnet står för detta. 
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Park 
För att anordna ny in- och utfart från Lägergatan behöver ett träd tas ner. Länsstyrelsen har gett 
Vaxholms stad dispens från biotopkyddsbestämmelserna för avverkning av ett träd i allén längs med 
Lägergatan. Som kompensation för dispensen ska ett nytt träd av arten skogslind med en 
stamdiameter om minst 5 cm planteras i allén längs med Hamngatan. Dispensen gäller under 
förutsättning att aktuell detaljplan har vunnit laga kraft. Arbetet ska påbörjas inom två år och 
avslutas inom fem år från den dag beslut om dispens vann laga kraft, 2020-09-03, därefter måste 
ansökan förnyas. Mer information finns i beslutet Dispens från biotopskydd allé Del av Lägret, Dp 
422, 2020-09-03. Vaxholms stad ansvarar för att samtliga entreprenörer som ska utföra arbetet 
får ta del av och följer beslutet. 
 
Parkeringsyta 
Vaxholms stad ansvarar för att anlägga och sköta drift och underhåll av parkering. Framtagen 
dagvattenutredning ger förslag på hur detta kan lösas. 

Grus, hålstensbeläggning, beläggningar med genomsläppliga fogar och genomsläpplig asfalt är 
några beläggningsexempel.  
 
Drift och skötsel – genomsläppliga beläggningar 
Genomsläppliga beläggningar behöver regelbundet underhåll då partiklarna i dagvattnet 
efter ett tag kan sätta igen beläggningen. Detta görs på olika sätt beroende på beläggning 
exempelvis högtrycksspolning, vakuumsugning eller utbyte av igensatt fogmaterial. 
Exempelvis gör 1-2 vakuumsugningar per år att permeabel asfalt är välfungerande. Om 
armerat gräs används är även gräsklippning en del av underhållet. 

Skyltar 
Vid genomförande behöver skyltning för anslutande vägnät ses över för att underlätta för besökare 
med bil. 

Administrativa frågor 
Bygglovsplikt  
Bygglovsplikten behålls på den nivån plan- och bygglagen anger för områden inom detaljplan. 

Medverkande 
Detaljplaneförslaget är upprättat av stadsbyggnadsförvaltningen. 

 
 

  

Kristina Henschen 

Planchef 

 Anna Rhedin 

Planarkitekt 
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Detaljplan för Del av Lägret Dp 422 

Vaxholms stad, Stockholms län  
 

Samrådsredogörelse 

Detaljplanen har varit ute på samråd.  

Samrådet ägde rum under tiden den 8 september – 6 oktober 2020. 

Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutade om samråd den 26 augusti 2020 § 22.  

Samrådshandlingar samt information om samrådet sändes till berörda sakägare enligt 
fastighetsförteckning och till remissinstanser enligt sändlista. Handlingarna visades under 
samrådstiden på kommunhuset, Eriksövägen 27, på stadsbiblioteket, Hamngatan 19B, samt på 
Vaxholms stads hemsida, www.vaxholm.se. 

Ett välbesökt samrådsmöte hölls den 21 september 2020. Samrådsmötet hölls utomhus på plats på 
planområdet. Inkomna samrådsyttranden är redovisade i denna samrådsredogörelse under 
respektive remissinstans, förening, fastighetsägare, boende och övriga.  
 
Under samrådet inkom 667 yttranden varav 648 från fastighetsägare, boende och övriga som berörs. 
Inkomna samrådsyttranden finns även samlade i planakten, vilken går att ta del av på 
stadsbyggnadsförvaltningen.  
 

Tidigare beslut 

Kommunstyrelsens beslutade om planuppdrag den 3 maj 2018 § 39. Inför plansamrådet utarbetades 
förslaget till detaljplan.  

Sammanställning av inkomna yttranden: 
 Bevara tennisbanan. 
 Bevara tennisbanan och ta bort befintliga parkeringsplatser inom planområdet. 
 Bevara tennisbanan och utöka med ytterligare tennisbana/aktivitetsområde för unga/paddel. 
 Bevara tennisbanan och behåll befintliga parkeringsplatser inom planområdet. 
 Minska planområdet så det inte kommer i konflikt med vägområde för väg 274. 
 Utfartsförbud mot väg 274. 

 

Inkomna yttranden Avstår från 
yttrande 

Yttrande utan 
erinran/med 
tillstyrkan 

Yttrande med 
synpunkter 

Kvarstående 
synpunkter 

Myndigheter     
1.  Länsstyrelsen i Stockholms län   x  
2.  Lantmäteriet   x  
3.  Trafikverket   x  
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4.  Trafikförvaltningen Region 
Stockholm 

  x  

5.  Södra Roslagens miljö och 
hälsoskyddskontor (SRMH) 

  x  

6.  Socialnämnden Inget 
yttrande 

   

7.  Barn- och utbildningsnämnden Inget 
yttrande 

   

8.  Stadsbyggnadsnämnden  X   
9.  Nämnden för teknik, fritid och kultur Inget 

yttrande 
   

10.  Tekniska enheten   x  
Bolag     
11.  Adven energilösningar 

(fjärrvärmeledningar) 
  x  

12.  Telia   x  
13.  E.ON Energidistribution AB  x   
14.  Norrvatten  x   
15.  Roslagsvatten AB  x   
Organisationer, föreningar     
16.  Vaxholms Tennisklubb   x  
17.  Storstockholms brandförsvar (SSBF)   x  
18.  Föreningen Bevara Norrberget i 

Vaxholm 
  x  

19.  Vaxholms villaägareförening   x  
20.  Naturskyddsföreningen i Vaxholm   x  
Fastighetsägare/Boende     
21.  1 person   x  
22.  1 person   x  
23.  2 personer   x  
24.  1 person    x  
25.  1 person   x  
26.  1 person   x  
27.  1 person   x  
28.  1 person   x  
29.  1 person   x  
30.  1 person   x  
31.  1 person   x  
32.  1 person   x  
33.  1 person    x  
34.  1 person   x  
35.  1 person   x  
36.  1 person    x  
37.  2 personer   x  
38.  2 person   x  
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39.  4 personer    x  
40.  1 person    x  
41.  1 person    x  
42.  5 personer    x  
43.  626 personer   x  
44.       

 

Stadsbyggnadsförvaltningens sammanställning och kommentarer till inkomna 
synpunkter 
Nedan följer alla inkomna skrivelser i sin helhet med stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer i 
ljusgrått. 

Nedan följer en redovisning av synpunkter i inkomna skrivelser. Dessa bemöts avsnittsvis i form av 
stadsbyggnadsförvaltningens (SBF:s) kommentarer. Skrivelserna i sin helhet finns att tillgå i 
stadsbyggnadsförvaltningens arkiv. Privatpersoners uppgifter hanteras enligt GDPR och detta 
dokument kan publiceras på kommunens webbplats. För att ta del av vilka privatpersoner som har 
inkommit med yttranden kontakta kansliet. 

Myndigheter  

1. Länsstyrelsen i Stockholms län 
Länsstyrelsen har mottagit rubricerad detaljplan för samråd enligt 5 kap. 11 § plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL, utökat förfarande. Planens syfte är kombinera användningen för allmänplats med 
både park och parkering.   

För närvarande har Länsstyrelsen inga synpunkter på planförslaget enligt 5 kap. 14 § PBL. 
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att planens genomförande inte kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan. 

Rådgivande synpunkter 

En detaljplan ska fungera självständigt och det bör inte krävas en dispens från 
biotopkyddsbestämmelserna för att genomföra en detaljplan (se MÖD dom i mål P 2285-17 
respektive P 6691-18). Om dispens från biotopkyddsbestämmelserna inte meddelas gäller skyddet 
för biotopen oberoende av vad en detaljplan medger för markanvändning. Biotopskyddsområdets 
naturvärden och planens eventuella påverkan på dessa naturvärden bör därmed beaktas. 

 

Planhandläggare 
Enheten för bostäder och fysisk planering 
Länsstyrelsen i Stockholms län 

SBF:s kommentar: 
Stadsbyggnadsförvaltningen beaktar de rådgivande synpunkterna om dispens från 
biotopkyddsbestämmelserna och förtydligar texten i planbeskrivningen. I de hänvisade domarna 
medgavs inte dispensen. Stadsbyggnadsförvaltningen har fått dispens för biotopskydd hos 
Länsstyrelsen, Enheten för natur- och viltärenden. ”Länsstyrelsen bedömer att det finns särskilt skäl 
att avverka de utpekade träden i allén, eftersom befintlig infart utgör en säkerhetsrisk för 
allmänheten varför infarten behöver flyttas. Avverkningen bedöms heller inte motverka syftet med 
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biotopskyddsbestämmelserna då det enbart är ett träd som avverkas varför naturmiljön kommer att 
finnas kvar. Länsstyrelsen bedömer att det enskilda intresset av att kunna anlägga en ny säker infart 
väger tyngre än det allmänna intresset av att bevara aktuellt alléträd.” Som kompensation för 
dispensen ska ett nytt träd av arten skogslind med en stamdiameter om minst 5 cm planteras i allén 
längs med Hamngatan.  

2. Lantmäteriet  
YTTRANDE I ÄRENDE LM2020/020635  

DATUM: 2020-10-01 KOMMUN: VAXHOLM SKEDE: SAMRÅD  

ERT ÄRENDE:  2018/49.214 LÄN:   STOCKHOLMS LÄN   

Detaljplan för del av lägret, Dp 422 Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2020-09-
08) har följande noterats:  Delar av planen som bör förbättras  

VÄGPLAN Lantmäteriet uppmärksammade att utökat nybyggnadsförbud enligt väglagen: 
Byggnadsförbud utmed allmänna vägar (akt 0188-P2017/13) berör större delen av planområdet men 
går inte att återfinna som nämnd i planbeskrivningen.  

 

 

SBF:s kommentar: 
Stadsbyggnadsförvaltningen beaktar synpunkterna och för in de i planhandlingarna. Planarbetet har 
skett i dialog med Trafikverket. Planförslaget möjliggör att området kan användas som parkering och 
medger inte någon utökad byggrätt. Den planerade användningen bedöms inte ha någon påverkan 
på byggnadsförbudet och inte heller medföra en försämrad trafiksäkerhet för väg 274, tvärtom 
bedöms planförslaget medföra en ökad trafiksäkerhet. 
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3. Trafikverket  
Trafikverket har tagit del av rubricerat ärende gällande planförslag att möjliggöra parkering och park 
för del av fastigheten Vaxön 1:81. Planområdet är beläget intill allmän väg 274 som Trafikverket är 
väghållare för. Väg 274 är primär transportled för farligt gods, omledningsväg för Essingeleden och 
trafikeras av ca 8100 fordon under ett genomsnittligt dygn på berörd sträcka (ÅDT 2018). 
Trafikverket vill framföra följande synpunkter.  

Trafikpåverkan  
Trafikverket har tagit del av de utredningar som genomförts i form av kapacitetsbedömning och 
trafikutredning. Utredningarna visar att trafikökningen kommer bli marginell från området och 
Trafikverket anser att ökad belastning inte kommer påverka Lägergatans eller Kungsgatans 
anslutning till väg 274 i någon större utsträckning.  

Anslutning och planbestämmelser 
Enligt planbeskrivningen ska anslutning till området anordnas till den kommunala Lägergatan. 
Lägergatan, som idag ansluter till väg 274, ska fortsatt vara enkelriktad i norrgående riktning. 
Trafikverket har i tidigare dialog framfört detta förslag och delar således planförslaget. Det framgår 
dock inte att den befintliga anslutningen till området ska stängas, som Trafikverket tidigare påpekat. 
Därmed bör det förtydligas att nuvarande anslutning ska stängas i samband med att ny anslutning 
via Lägergatan anläggs. Därtill kan tilläggas att planbeskrivningen innehåller flertalet alternativa 
lösningar, där befintlig anslutning illustreras. Trafikverket anser att endast en lösning bör 
presenteras som tydligt visar att befintlig anslutning till väg 274 stängs. Därutöver anser Trafikverket 
att planbestämmelserna i plankartan ska justeras. I första hand bör vägområde för allmän väg inte 
planläggas om det inte är nödvändigt. På aktuell sträcka går vägområdesgräns vid bakre 
beläggningskant av den statliga gång- och cykelvägen. Vid eventuell planläggning av allmän väg ska 
dock markanvändning anges som ”VÄG” istället för ”GATA”. Trafikverket vill påpeka att vägområdet 
inte ska planläggas för annat ändamål än ”VÄG”.  Planbestämmelserna ”P-PLATS” och/eller ”PARK” 
omfattar del av vägområde och behöver därför justeras. Plankartan ska även ange ett utfartsförbud 
mot väg 274, eftersom befintlig anslutning ska stängas. Trafikverket anser att innan detaljplanen 
antas ska det ha klargjorts hur stängning av befintlig anslutning och återställning av vägområde ska 
hanteras. Trafikverket och Vaxholms stad bör i den fortsatta planeringsprocessen samråda och 
komma överens om hur och i vilken omfattning som detaljplanen ska omfatta väg 274. Denna dialog 
ska sedan ligga till grund för hur befintlig anslutning ska återställas och bekostas. Detta ska således 
regleras i ett avtal innan detaljplanen antas.  

Risk  
Trafikverket hänvisar till Länsstyrelsens riktlinjer och bedömning om hantering av risk med anledning 
av transporter av farligt gods på väg 274.  

 

SBF:s kommentar: 
Synpunkterna beaktas och texten angående nuvarande anslutning förtydligats. På plankartan har 
GATA ändrats till VÄG och P-plats och PARK har också justerats. Utfartsförbud anges för hela sträckan 
mot väg 274. Ansvaret för kostnaden angående återställande av befintlig anslutning förtydligas i 
genomförandedelen av planbeskrivningen. Det kommer att säkerhetsställas med ett avtal innan 
antagande av planen. 
Planbeskrivningen justerades så att det endast presenteras en lösning som tydliggör att befintlig 
anslutning till väg 274 stängs samt ändrar planområdet så det inte inkräktar på vägområdet. Gräns 
mot vägområde förses med utfartsförbud. 
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4. Trafikförvaltningen Region Stockholm 
Trafikförvaltningens synpunkter på förslaget  

Planbeskrivningen redogör att syftet med planen är att justera markanvändningen för att den 
befintliga användningen inte ska vara planstridig. Det saknas dock en beskrivning av syftet med en 
eventuell utökning av parkeringsplatser i detta läge och hur kommunen arbetar med allmänna 
parkeringsplatser på en övergripande nivå i kommunen. Trafikförvaltningen ser därför gärna att 
Vaxholms stad tydliggör syftet med möjligheten till utökning av parkeringsplatser i detta läge i 
planbeskrivningen.   

I nuläget finns en utfart från en av de befintliga parkeringarna vid busshållplatsen Vaxholms kyrka, 
utfarten är olämplig och hindra framkomligheten för busstrafiken. Trafikförvaltningen anser att 
denna utfart bör tas bort i samband med att parkeringen utökas och att plankartan därför ska förses 
med utfartsförbud mot Kungsgatan. Utfart bör ske från parkeringen till Lägergatan. Plankartan bör 
även justeras så att hållplatsläget och gång- och cykelbanan inte ligger inom planbestämmelsen för 
parkeringsplats och park.  

Region Stockholm Trafikförvaltningen  

 

SBF:s kommentar: 
Synpunkten beaktas. Plankartan ändras så att hållplatsläget och gång- och cykelbanan inte ligger 
inom planområdet samt att befintlig anslutning till väg 274 (Kungsgatan) förses med utfartsförbud. 
Det finns parkering på fastigheter i centrala lägen som kan komma att bebyggas. Planen tar höjd för 
att hantera detta och skapar en planreserv för framtiden. Texten i planbeskrivningen förtydligas. 
 

5. SRMH – Södra Roslagens miljö och hälsoskyddskontor 
Efter granskning ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt beslutar Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddsnämnd att tillstyrka förslag till detaljplan för del av Lägret, DP 422, samt att anta 
kontorets tjänsteutlåtande som sitt eget yttrande. 
Sammanfattning 
Planområdet ligger på Vaxöns östra del, på en del av fastighet Vaxön 1: 81, i parken Lägret. 
Planområdet har en storlek på ca 6000 m2 och består av en grusad parkeringsyta samt en 
tennisbana. Nuvarande parkering är planstridig varför det är nödvändigt att anpassa 
markanvändningen. Syftet med planen är att kombinera användningen park med parkering. 
Kontoret har följande synpunkter: 
Enligt detaljplaneförslaget föreslås en kombination av åtgärder för att hantera dagvattnet. Kontorets 
bedömning är att åtgärderna kommer att innebära att föroreningshalterna i dagvattnet minskar. 
Kontoret förutsätter att de åtgärder som föreslås kommer att genomföras inom planområdet. Vid 
eventuell uppkomst av länshållningsvatten ska ett förslag på kontrollprogram för hantering av 
länshållningsvatten skickas In till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor minst sex veckor 
innan utsläpp sker. 

I ärendet föreligger kontorets tjänsteutlåtande daterat 2020-10-09. 
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SBF:s kommentar: 
Stadsbyggnadsförvaltningen beaktar synpunkterna. Hantering av dagvatten förs in i syftet. I nuläget 
bedöms inte länshållning bli aktuellt. 
 

6. Socialnämnden 
Inget yttrande 

 

7. Barn- och utbildningsnämnden 
Inget yttrande 

 

8. Stadsbyggnadsnämnden 
 
§ 70 Förslag till detaljplan för Del av lägret, Dp 422 (inom Vaxön 1:81), samrådsyttrande  
 
Stadsbyggnadsnämndens beslut  
Som samrådsyttrande meddelar nämnden att förslaget till detaljplan för Del av lägret, Dp 422 
tillstyrks utan erinran.  

SBF:s kommentar: 
Ingen erinran 
 

9. Nämnden för teknik, fritid och kultur 
Inget yttrande 

10. Tekniska enheten 
Tekniska enheten som är ansvarig för driften av allmän plats, trafik samt idrottsfrågor har följande 
synpunkter: 

 Planen är flexibel men gäller endast ett begränsat antal parkeringsplatser som inte 
återspeglar den efterfrågan som finns i stadskärnan. Området bedöms även vara för långt 
bort för att kunna vara en naturlig avlastning för parkering i centrum. 

 Befintlig tennisbana är ett positivt inslag för folkhälsan. 
 Om in- och utfart behöver flyttas till följd av plan bör plangränsen ses över så att berörda 

områden ingår. Det nya läget är dock olämpligt ur trafiksynpunkt då gatan är enkelriktad, 
vilket innebär att det är helt olika vägar att köra in respektive ut från parkeringen. 

 Området är inte lämpligt att vara mottagare av ytterligare dagvatten då det saknas möjlighet 
att leda bort vatten från området i någon större skala. I området finns lera som är helt 
ogenomsläpplig, detta skulle behöva grävas bort och ersättas av annat material för att kunna 
hantera det befintliga dagvattnet. 

 Häckarna försvårar vinterdriften och detta område skulle behövas för snöupplag 
 Den utformning som finns bifogad är dyrare att sköta än normal parkeringsyta då grus/sand 

kräver dammbindning på sommaren och slits mer vid vinterväghållning. 
 

SBF:s kommentar:  
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Synpunkterna beaktas. Gällande Dp 1 från 1926 har en prickad användningsgräns mellan gata och 
park. Det innebär att den gränsen inte är fast utan kan anpassas efter behov av gata respektive park. 
Den gamla planen gäller utanför föreslaget planområde. Se även yttrande och svar till yttrande nr 3 
och nr 4. 
 
 
Bolag 

11. ADVEN Energilösningar AB: 
Hej! 

Vi fick ert utskick av planförslaget över området Dp422. Vi vill att ni tar i beaktning våran 
fjärrvärmekulvert som ligger igenom parken enligt bild nedan. 

Om parkering ska byggas över kulverten måste kulverten skyddas ordentligt med rätt överbyggnad 
och skyddsfyllning. Vi har även betäckningar i parken som vi även i framtiden måste ha tillgång till.  

 

SBF:s kommentar: 
Stadsbyggnadsförvaltningen beaktar frågor om kulverten i parken i det fortsatta planarbetet.  
Detaljplanen kan inte styra över det som ligger utanför planområdet. Kulvert ligger utanför 
planområdet och kommer inte påverkas av detta planförslag.  
 

12. Telia Company 
Hej! 
 
Telia/Skanova har inga ledningar inom planområdet och har därför inget att erinra. Vi har däremot 
ledningar i gatan så ifall det tillkommer nya infarter så kommer vi att beröras.  

Telia Company 
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SBF:s kommentar: 
Vaxholms stad kommer ha dialog med Telia angående eventuell flytt av ledningar. 
 

13. E.ON Energidistribution AB 
E.ON Energidistribution AB har studerat de inkomna remisshandlingarna och har inget att erinra. 

SBF:s kommentar: 
Ingen erinran. 
 

14. Norrvatten 
Norrvatten har erhållit rubricerat förslag för samråd daterat 2020-09-01 med dnr 
2018/49.214. Norrvatten har inga och planerar inga anläggningar inom planområdet. Vi har 
därför inga synpunkter på detta planförslag. 
Om ingen ändring görs i ärendet som påverkar Norrvatten skickas inga ytterligare svar. 
Norrvattens ledningsanvisningar finns på länken: 
https:/ /www.norrvatten.se/Tjanster-och-service/Ledningsanvisningar/ 

SBF:s kommentar: 
Ingen erinran. 
 

15. Roslagsvatten: 
Hej 

Vi har inga synpunkter på planen. 

Med vänliga hälsningar 

 

Kommunansvarig VA Vaxholm och Knivsta  
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SBF:s kommentar: 
Ingen erinran 
 
Organisationer, föreningar 

16. Vaxholms Tennisklubb 
Synpunkter att beakta angående kommunens detaljplan på Lägret. 
Utomhustennisbanan på Lägret är parkmark och ska behandlas därefter. 
Den fyller ett väldigt stort behov ur rekreationssynpunkt och används flitigt av både turister 
och invånare. 
Banan utgör ett fint parkinslag och bör bevaras som ett kulturarv för lokalbefolkningen. 
Att "förstöra" banan och bygga en stor bilparkering är helt oacceptabelt när dessutom 
befintlig parkering inte nyttjas helt och fullt. 
Vaxholmarna behöver en tennisbana för att kunna spela utomhus. Man spelar inte inorri'hus 
på sommaren. 
"Förstör" man utomhusbanan går det inte att "ångra sig". Banan är unik då man generellt 
sett inte anlägger nya grusbanor i svenska kommuner då dessa kräver mycket underhåll. 
Att överhuvudtaget anlägga en tennisbana kostar rätt mycket pengar, och var ska den ligga? 
Vår bana finns ju där redan och kostar kommunen inga pengar. 
Banan är tillgänglig för alla och är således ingen klassfråga som tennisen är i normalfall. 
Att blanda in utomhusbanan i någon slags "överenskommelse" för att få till en extra bana 
inomhus är inte okej. Den kunde man fått ändå. 
Slutord: Vaxholmarna vill ha tennisbanan kvar och inte en stor bilparkering. Den kan man 
bygga någon annanstans. Gör invånarna glada och genomför i värsta fall nollalternativet som 
innebär ny infart till befintlig parkering. 

 
SBF:s kommentar: 
Stadsbyggnadsförvaltningen tar med sig synpunkterna. Planförslaget medger att tennisbanan kan 
vara kvar, samt att den befintliga parkeringen kan vara kvar efter ansökan om bygglov. Det är också 
möjligt att helt ta bort parkeringen och bara ha park med bollplan. Tennisklubbens lokalbrist är inget 
som varit en del i projektet för Lägret. Ni kan kontakta kommunen för ytterligare tennisbana i separat 
ärande. 
 

17. Storstockholms brandförsvar 
Yttrande i samråd för detaljplan Lägret, Vaxön 1:81, Vaxholm stad (ert dnr 2018/49.214)  

Storstockholms brandförsvar (SSBF) har av stadsbyggnadsförvaltningen fått möjlighet till yttrande 
avseende rubricerat ärende. Detta yttrande behandlar hantering av olycksrisker samt möjlighet till 
räddningsinsatser.   

Hantering av olycksrisker¹  
När ett planärende inkommer som remiss för första gången till SSBF utförs en övergripande 
riskidentifiering avseende olycksrisker inom planområdet och i dess närhet. Denna riskidentifiering 
utgår ifrån de databaser² SSBF har till förfogande samt den lokalkännedom SSBF har kring området.  
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Följande typer av olycksrisker har SSBF beaktat vid denna riskidentifiering:  
• Transport av farligt gods (väg/järnväg)  
• Riskfylld verksamhet³ 
• Spårbunden trafik och urspårningsrisk  
• Suicidrisk  

Utifrån riskidentifieringen har SSBF funnit att aktuellt planområde ligger i närheten av Kungsgatan 
(274) som utgör primär transportled för farligt gods.  I övrigt har SSBF ingen kännedom om några 
ytterligare riskkällor i närheten till aktuellt planområde som bedöms kunna påverka planområdet i 
sådan omfattning att de behöver utredas vidare.   

Transport av farligt gods  
Enligt Länsstyrelsens⁴ riktlinjer ska riskhanteringsprocessen beaktas i framtagandet av detaljplaner 
inom 150 meters avstånd från farligt gods-leder. Länsstyrelsen har även angivna rekommendationer 
avseende skyddsavstånd som riskreducerande åtgärd vilket kan vara vägledande i 
stadsbyggnadsförvaltningens riskbedömning. Enligt Länsstyrelsens rekommendationer kan aktuell 
typ av bebyggelse (parkering och park) utföras utan restriktioner på avstånd från vägkant.   

SSBF:s kommentar gällande befarad risknivå  
Med hänsyn till aktuell typ av planerad bebyggelse (parkering och park) samt avståndet mellan 
riskkällan och planområde bedömer SSBF att risknivån inom planområdet sannolikt inte är förhöjd. 
SSBF anser därför att stadsbyggnadsförvaltningen själva bör kunna utföra en enklare riskbedömning, 
utan att anlita konsultstöd av sakkunnig. SSBF kan vid behov hjälpa SBK med denna typ av enklare 
riskbedömningar.  

Möjlighet till räddningsinsatser  
Utifrån tillgängligt underlag har SSBF i detta skede inga anmärkningar på planerad bebyggelse ur ett 
räddningsinsatsperspektiv.   

Övrigt  
SSBF rekommenderar fortsatt samverkan kring frågorna om det finns osäkerhet i hur ovanstående 
yttrande ska beaktas i resterande del av planprocessen.  

Underlag för yttrande Som underlag för yttrandet har SSBF tagit del av följande handlingar: 

• Plan- och genomförandebeskrivning-  
Del av Lägret Dp 422. Vaxholms stad, Stockholms län. 2020-08-13.     

• Plankarta-  
Del av lägret Vaxön 1:81. Vaxholms stad, Stockholms län. 2020-08-05.   

Intern kvalitetssäkring Detta yttrande har granskats internt av annan handläggare inom SSBF.  

1 Vad gäller termer och definitioner gällande riskhantering utgår SSBF från SS-ISO 31000:2009. 2 SSBF:s databaser Daedalos 
och Helios samt Länsstyrelsens GIS-databas (tillgänglig via internet), utdrag 2020-09-25. 3 Med riskfylld verksamhet menas 
verksamheter som innefattas av lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (SFS 
1999:381), lag om skydd mot olyckor 2 kap. 4 § (SFS 2003:778) eller verksamheter som hanterar större mängder 
brandfarliga eller explosiva varor enligt lag om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011). 4 Riktlinjer för 
planläggning intill vägar och järnvägar där det transporteras farligt gods. Fakta 2016:4, Länsstyrelsen i Stockholms län.  

 

Storstockholms brandförsvar  
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SBF:s kommentar: 
Stadsbyggnadsförvaltningen beaktar synpunkterna om riskbedömning för planerad bebyggelse och 
avstånd till riskkälla. Texten i planbeskrivningen förtydligas. Planförslaget medger parkering och park. 
Länsstyrelsen i Stockholms län anser att riskerna ska beaktas vid framtagande av detaljplaner inom 
150 meter från väg och järnväg där det transporteras farligt gods. Planområdet ligger inom 150 
meter från väg 274 som är primär transportled för farligt gods. Enligt Länsstyrelsen riktlinjer 2016:4 
är parkering en lämplig markanvändning inom en zon på 0-40 meter från en primär transportled för 
farligt gods. Med hänsyn till aktuell typ av planerad markanvändning (parkering och park) samt 
avståndet mellan riskkällan och planområde bedömer Stadsbyggnadsförvaltningen att riskerna i 
planförslaget beaktats och att föreslagen användning är lämplig i detta läge. 
 

18. Föreningen Bevara Norrberget i Vaxholm 
Yttrande i samrådet för förslaget till detaljplan Dpr 422, del av Lägret i Vaxholm  

Sammanfattning:  

1 • Lägret är ett lokalt minnesmärke  
2 • Skolbarnens säkerhet måste värnas  
3 • Tennisbanan är direkt olämplig för bilparkering  
4 • Det finns en stark folkopinion emot p-planerna  

1. Lägret är ett lokalt minnesmärke.  
I en färsk utredning (beteckning 4321-4255-2018) konstaterar Länsstyrelsen att ”Lägret och 
Storstugan har ett kulturhistoriskt och visuellt samband med betydelse för förståelsen av Vaxholms 
historia som militärstad. Lägret som öppen plats kan berätta om den tidigare stadsgränsen som 
anslöt mot stadens odlingsmarker, och namnet och de öppna ytorna kan kopplas samman med 1800-
talets militära övningsfält.”  I yttrandet framhålls således som särskilt viktigt för Vaxholms identitet 
som kulturstad att ytorna på Lägret förblir öppna. Länsstyrelsen gör till och med bedömningen att 
platsen är att betrakta som ett lokalt minnesmärke med kulturhistoriska värden. Endast senare 
tillkomna inslag förhindrar myndigheten att förklara Lägret som nationellt byggnadsminne – desto 
angelägnare då att inte ytterligare förminska platsens betydelse med en stor bilparkering.    

2. Skolbarnens säkerhet måste värnas. Vaxö skola ligger endast ett fåtal meter från den planerade 
parkeringen. Skolan har kapacitet för 324 barn i åldrarna 6–11 år, ett stort antal små barn, som har 
för vana att gå över Lägergatan på rasterna för att leka och spela bollspel på Lägret. I hörnan 
Kungsgatan/Lägergatan finns också en öppen förskola.  Skol- och förskolebarnens säkerhet måste 
sättas i första rummet, så som Barnkonventionen stipulerar. Därför kan en stor parkeringsplats inte 
placeras i skolans absoluta närhet.  

3. Tennisbanan är direkt olämplig för bilparkering – eftersom den är anlagd på ett sviktande underlag 
som i så fall måste avlägsnas. Omfattande markarbeten krävs för att tåla tyngden av ett stort antal 
bilar. Tidigare erfarenheter i Vaxholm visar att sådana markarbeten kan bli ofantligt dyra; kostnaden 
för markarbetena på Vitsippantomten är på tvåsiffriga miljonbelopp. Det är oskäligt att spendera så 
stora summor på en parkeringsplats.  

4. Det finns en stark folkopinion mot p-planerna. Vaxholmsstyret har under lång tid visat bristande 
lyhördhet mot invånarnas engagemang för att värna sin stad. Planerna på att göra en stor parkering 
på Lägret, ta bort den historiska utomhustennisbanan och dessutom fälla ett biotopskyddat träd är 
okänsliga, ja, direkt provocerande.  Lägret är en helig plats för väldigt många. Här firar man 
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midsommar, här leker barnen, här har man picknick, här promenerar man med hunden och här 
spelar man tennis. Här kan alla njuta av en stor öppen gräsyta som inramas av lummiga gamla träd. 
Det är en vacker plats med rik historia. Här vill vi se så lite bilar som möjligt så långt ögat når.  

Ordförande i föreningen Bevara Norrberget i Vaxholm 

SBF:s kommentar:  
Stadsbyggnadsförvaltningen tar med sig synpunkterna. 
1 • Lägret är ett lokalt minnesmärke  
Planförslaget medger att tennisbanan kan vara kvar, samt att den befintliga parkeringen kan vara 
kvar efter ansökan om bygglov. Planen medger också att hela området kan återställas till park med 
bollplan. Eftersom planen möjliggör både park och parkering så kan användningen ändras om ett 
förändrat parkeringsbehov uppstår i framtiden. 
Platsen som park, mötesplats och rekreationsområde är en viktig del av Vaxholms stad. 
Länsstyrelsens bedömning av Lägret är att parken inte har de kulturhistoriska värden som krävs för 
en byggnadsminnesförklaring, men det betyder inte att den saknar kulturhistoriska värden.  Den 
stora öppna böljande ytan med plats för sammankomster och firanden, samt det visuella sambandet 
med Storstugan kommer inte förändras från dagens situation.   
2 • Skolbarnens säkerhet måste värnas  
Enligt den parkeringsutredning som tagits fram är det idag en låg belastning på befintlig parkering. 
Det innebär att det också skulle bli en relativt låg ökad belastning på Lägergatan om in/utfarten till 
parkeringen flyttas dit. Lägergatan har byggts om med skarpare farthinder och Vaxholms stad har 
förbjudit all avtalad byggtrafik att köra Lägergatan. Det kan bli aktuellt att reglera trafiken ytterligare. 
3 • Tennisbanan är direkt olämplig för bilparkering 
Planområdet ligger i en lågpunkt och förändring av marken kan bidra med att förbättra hanteringen 
av dagvatten och skyfall även för intilliggande områden. Planen medger att dagvattenhanteringen 
kommer kunna genomföras på ett långsiktigt och hållbart sätt, både med tanke på miljön och på drift 
och underhåll.    
4 • Det finns en stark folkopinion emot p-planerna 
Utfarten till väg 274 är inte lämplig ur ett riskhänseende, då den korsar en gång- och cykelväg, ligger 
intill en busshållplats, samt att sikten är skymd vid utfart. Stadsbyggnadsförvaltningen har i samråd 
med Trafikverket tagit fram en mer trafiksäker lösning mot Lägergatan. För att möjliggöra befintlig 
parkering måste infarten flyttas. 
För att flytta in/utfarten till Lägergatan måste ett träd i allén tas ner. Stadsbyggnadsförvaltningen har 
ansökt och fått dispens för biotopskydd hos Länsstyrelsen. Avverkningen bedöms inte motverka 
syftet med biotopskyddsbestämmelserna då det enbart är ett träd som avverkas varför naturmiljön 
kommer att finnas kvar. 
  
 
 

19. Vaxholms villaägareförening  
Yttrande över förlag till detaljplan för Del av Lägret, Dp 422 

 

Vaxholms Villaägareförening har mottagit informationsbrev om samråd om detaljplanen, tagit del av 
plan- och genomförandebeskrivningen, delgivit våra medlemmar plan och svar, och ber att få avge 
följande yttrande. 
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Villaägareföreningen har till uppgift att verka för goda villkor för kommunens villaägare. Planområdet 
ligger på gränsen till villabebyggelsen, varför vi anser det berättigat att bevaka villaägares intressen i 
frågan. 

Förutom det faktum, att nuvarande parkeringsplatser i området är planstridiga, tycks bakgrunden till 
förslaget vara dels behovet att förbättra till/utfarten för nuvarande parkeringar (nu direkt ut i tungt 
trafikerade väg 274), dels ett intresse att utöka stadens parkeringskapacitet. 

Till detta ber vi få anföra följande:  

Föreslagen till/utfart från Lägergatan kan möjligen vara bättre än från väg 274. Den innebär dock 
betydligt ökad trafik på Lägergatan, som skulle fortsätta vara enkelriktad åt norr – knappast så ”liten 
ökning av trafiken på Lägergatan”, som planerarna hoppas. Bilarna skall då fram bland alla barn på 
väg till/från skolan, till/från Lägret och busshållplatsen. Någon substans bakom skrivningen under 
Sociala värden / Barnperspektivet om ”en gestaltning som anpassats till att barn och vuxna kan röra 
sig mer trafiksäkert” är svår att upptäcka. Enkelriktningen på Lägergatan innebär för många en 
betydande omväg med åtföljande luftförorening. Åtminstone något skyddat alléträd skulle behöva 
fällas.  

Behovet av ytterligare parkeringsplatser förefaller inte särskilt stort, när de nuvarande platserna 
mestadels är mer eller mindre tomma. Turisterna på sommaren söker sig nog i första hand till 
centralare delar. För dem vore det bättre med utökade parkeringsplatser vid Engarn och på Kullö. 
Eventuellt kunde turister erbjudas fri bussresa in till centrum. Parkeringsdäck i Officersparken har 
också diskuterats. Möjligen tänker man på den ökade mängd bilar, som kommer med bebyggelsen av 
Norrberget, men det behovet bör dock rimligen täckas på berget.  

Parkeringsplatser utgör det i stort sett fulaste och tråkigaste inslaget i en stadsbild. De är farliga 
genom bilarnas backande, här särskilt med tanke på alla barn i området. De medför förorening av luft 
och dagvatten. Förslaget om permeabel markbeläggning är positivt med tanke på dagvattenflöde 
men hindrar inte föroreningarna. 

Sett i ett större perspektiv är det klart, att bilismen måste minska och ersättas av andra, 
miljövänligare kommunikationssätt. Andra kommuner planerar för det – Vaxholm borde vara i 
framkant snarare än att gå baklänges. Kanske skulle man i stället avveckla parkeringen intill kyrkan 
och ersätta den med en aktivitetsyta intill tennisbanan. 

Mycket talar för bibehållande av tennisbanan. Den har varit mönstergillt skött av ideella krafter. Den 
användes av Vaxholms Tennisklubb för både klubbmästerskap och träning och av många fler. Även 
turister lär efterfråga tillgång – vilket attraktionsvärde! Spelet passar in i all friluftsaktivitet på Lägret, 
och utgör trivsam sevärdhet för allmänhet, ett kulturvärde. Behovet för folkhälsan av ökad motion 
har uppmärksammats mycket. Dessutom ingår ett löfte i uppgörelsen med Försvarsmakten för snart 
hundra år sedan, att Lägret och Lägerhöjden skulle bli område för idrotts- och fritidsändamål och 
gagna stadens innevånare.  

Sammanfattningsvis ber vi att å det bestämdaste förorda, att tennisbanan bibehålles, och att 
markanvändningen i detaljplanen anges som park, idrottsaktiviteter och parkering.  

 

Vaxholms Villaägareförening 
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SBF:s kommentar: 
Stadsbyggnadsförvaltningen tar med sig synpunkterna. Planförslaget medger att tennisbanan kan 
vara kvar, samt att den befintliga parkeringen kan vara kvar efter ansökan om bygglov. Planen 
medger också att hela området kan återställas till park med bollplan. Enligt den parkeringsutredning 
som tagits fram är det idag en låg belastning på befintlig parkering. Det innebär att det också skulle 
bli en relativt låg ökad belastning på Lägergatan om in/utfarten till parkeringen flyttas dit. Parkering 
för Norrberget är omhändertagen inom planområdet för Norrberget. 
Lägergatan har byggts om med skarpare farthinder och Vaxholms stad har förbjudit all avtalad 
byggtrafik att köra Lägergatan. Det kan bli aktuellt att reglera trafiken ytterligare. 
Planområdet ligger i en lågpunkt och förändring av marken kan bidra med att förbättra hanteringen 
av dagvatten och skyfall även för intilliggande områden. Genom de åtgärder som föreslås i 
dagvattenutredningen uppnås den erforderliga fördröjningsvolymen och föroreningshalterna från 
planområdet blir lägre än de är idag. 
 

20. Naturskyddsföreningen i Vaxholm 
Yttrande Detaljplan för del av Lägret, Dp 422, samråd  

Naturskyddsföreningen i Vaxholm har tagit del av ovanstående förslag till detaljplan och lämnar 
härmed sina synpunkter.  

Lägret är Vaxholms viktigaste park på grund av lättillgänglighet och närhet till de centrala delarna. 
Dess betydelse har också ökat på grund av exploatering av andra grönområden på Vaxön, t ex 
Skutvikshagen och den kommande bebyggelsen på Norrberget. Vaxholms stad säger sig ha en 
ambitiös klimatagenda och ”ska ligga i framkant i klimatarbetet” (Mittsamverkans program för 
Vaxholm 2019-2022). Att planera för fler parkeringsplatser på Lägret på bekostnad av ytor för 
rekreation står i direkt strid med dessa ambitioner. På grund av planområdets topografi krävs 
komplicerade och kostsamma dagvattenlösningar som också kommer att kräva återkommande 
underhåll. Naturskyddsföreningen anser att dessa resurser borde användas till mer miljösmarta 
satsningar. Istället för att göra Vaxholm mer tillgängligt för biltrafik bör kommunen arbeta för att 
minska behovet av transporter med bil. Områden som kommun istället borde arbeta för är t ex: - 
Förbättra kollektivtrafiken inom kommunen - Förbättra för cykel- och gångtrafikanter - Minska 
behovet av bilägande genom att stödja bilpooler - Upphandla cykellånesystem i stil med Citybikes i 
Sundbyberg.  

Naturskyddsföreningen anser därför att arbetet med planen bör avbrytas, och området återställas till 
planenlig användning. Alternativt kan planen göras om så att nuvarande omfattning av 
parkeringsytorna blir planenlig, men utan att tillåta utökning av parkeringsplatserna.  

Naturskyddsföreningen i Vaxholm  

 

SBF:s kommentar:  
Synpunkterna noteras. Planförslaget medger att tennisbanan kan vara kvar, samt att den befintliga 
parkeringen kan vara kvar efter ansökan om bygglov. Planen medger också att hela området kan 
återställas till park med bollplan. Eftersom planen möjliggör både park och parkering så kan 
användningen ändras om ett förändrat parkeringsbehov uppstår i framtiden. Vaxholms stad har 
kontinuerlig dialog om kollektivtrafiken med Trafikförvaltningen och regionen, samt arbetar med att 
förbättra för cykel-och gångtrafikanter, bland annat med säkra skolvägar och nya cykelparkeringar. 
Planområdet ligger i en lågpunkt och förändring av marken kan bidra med att förbättra hanteringen 
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av dagvatten och skyfall även för intilliggande områden. Planen medger att dagvattenhanteringen 
kommer kunna genomföras på ett långsiktigt och hållbart sätt, både med tanke på miljön och på drift 
och underhåll.    
 
 

Fastighetsägare/boende/övriga 

 

21. 1 person 
”Hej  

jag anser att det är ett stort misstag att ta bort Vaxholms utetennisbana, den är unik och 
passar in i miljön. Under sommaren har det aldrig varit fullt på parkeringen.  

Tennisbanor gjorda på detta vis är unika och borde K märkas. Att en ort som Vaxholm inte 
har en utebana är en skandal och pinsamt!!! 

Tennisbanan används av både barn och vuxna under sommarhalvåret och är ett fint inslag i 
miljön när man kommer in i Vaxholm.  

Vill ni hellre se bilar än hälsosamma medborgare?  

Det finns mark på andra ställen skolan ni har rivit, Kulla vägskäl, Kullön...... 

  

SBF:s kommentar:  
Synpunkterna noteras. Planförslaget medger att tennisbanan kan vara kvar, samt att den befintliga 
parkeringen kan vara kvar efter ansökan om bygglov. Planen medger också att hela området kan 
återställas till park med bollplan. Den parkeringsutredning som tagits fram visar att det idag är en låg 
belastning på befintlig parkering.  
Se även svar till yttrande nr 18. 

 

22. 1 person 
 
Hej, 
familjen spelade över 30 gånger i sommar på grusbanan, som dessutom är en viktig länk till det 
förgångna Vaxholm för många vaxholmare. Calle Schröder invigde grusbanan 1936. 
 
 
Bilagor: 
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SBF:s kommentar:  
Synpunkterna noteras. Tack för fina artiklar.  
Se svar till yttrande nr 18. 

23. 2 personer 
 
Hej!  

Det har framkommit att det finns planer på att tennisgrusbanan ska göras om till parkeringsplats. Vi v
ill ha kvar vår fina grusplan. Vi vill inte ha ytterligare en parkeringsplats.  Vilka vill ni gynna? Era invån
are/väljare eller folk som kommer hit utifrån?  Hur attraktivt blir Vaxholm om det bara blir en stor pa
rkeringsplats?  Vi värnar grusbanan och har under alla år vi bott här använt den, inte minst har våra b
arn lärt sig spela tennis där bl a.  Vi ber er vänligen se över detta dåliga och ogenomtänkta förslag och
 bevara den fina grusbanan (som snart fyller 100 år!).  Ser fram emot ert svar! 

SBF:s kommentar:  
Synpunkterna noteras.  
Se svar till yttrande nr 18. 

 

24. 1 person 
Hej, 

Det får absolut inte bli någon parkering vid Lägret istället för tennisbana. Jag blir både upprörd och 
bedrövad när kommunen väljer att ens fundera på att ta bort grusbanan vid lägret. Den har funnits 
där i 100 år och är en del av vårt kulturarv. Banan gör parken levande.  

- Kommuninvånarna i Vaxholm behöver fler möjligheter till aktivitet och motion utomhus. Bygg en 
paddel bana eller utomhusbassäng på lägret istället för parkeringar. Vaxholms kommun kan inte bara 
bygga boenden och parkeringar. Människor måste stimuleras och ha saker att göra.  

- Rådande pandemi gör ju att många Vaxholmare inte kan motionera inomhus vilket gör tennisbanan 
vid lägret otroligt viktig. 

- Vaxholms kommun kan inte gå emot tidens anda och anlägga parkeringar på centrala delar där folk 
ska mötas och få möjlighet till utomhusaktiviteter. Vaxholms kommun agerar föråldrat och tvärtemot 
andra kommuners visioner och strategier. Moderna kommuner i Sverige idag planerar bort 
parkeringar på centra platser, samhället måste ställas om och anpassas för självkörande bilar som 
parkeras utanför stadskärnor.  
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- Dessutom är parkeringen bredvid tennisbanan tom året runt. Det finns ingen som har behov av mer 
parkeringar i centrala Vaxholm! Har kommunens representanter varit och tittat och mätt hur många 
som nyttjar nuvarande parkeringar?  

-Kommunen har inga kostnader för utomhusbanan den drivs helt ideellt.  

-Kommunens invånare kan spela tennis för en väldigt låg kostnad vilket gynnar de familjer som inte 
har råd att lägga pengar på dyra aktiviteter för sina barn. Man behöver inte ens vara medlem i 
Vaxholms tennisklubb för att spela tennis på Lägret. 

- Turister kan boka tid på banan och spela. Alla är välkomna att spela på tennisbanan på Lägret!  

- Banan har varit fullbokad hela säsongen. Det anordnas KM för barn, ungdomar, vuxna och 
pensionärer. Människor möts över generationer och tränar tillsammans.  

Detta är endast några anledningar till att behålla grusbanan det finns säkert fler.  

Jag ber våra kommunala politiker att agera ansvarsfullt och låta tennisbanan vara kvar. Planera och 
bygg för färre bilar i centrala Vaxholm och skapa istället fler platser för möten och aktiviteter för 
besökare och kommuninvånare! 

Tack för ordet! 

Med vänlig hälsning 

SBF:s kommentar:  
Synpunkterna noteras.  
Se svar till yttrande nr 18. 

 

25. 1 person 
Hej,  

jag besökte samrådet i måndags den 21 september och personerna där bad mig att skicka in 
synpunkter.  

Jag tycker inte att planändringen är en bra idé att omvandla parkmarken till andra ändamål. Mina 
argument är att: 

Lägret som park har funnits åtminstone sedan 30 talet och grustennisbanan sedan 1935. Den är 
synnerligen viktig för miljön i Vaxholm och lägret är en oas för rekreation och fritid. Kortsynt att 
ändra på det.  

Jag passerar dagligen lägret och de nuvarande parkeringsplatserna är 11 av årets månader tomma. 
Har kommunen gjort en mätning för att undersöka beläggningen för att se parkeringsläget? Även i 
högsäsongen används inte platserna så mycket.  

Det befintliga förslaget över p-platser när grustennisbanan försvinner ger ca +30 platser. Det är för 
lite för att lösa parkeringsfrågan under högsäsongen och ingen smart lösning.  

Jag tycker att man kan undersöka alternativa platser för parkeringar. Tex gamla macktomten vid 
systemet där en 3 våningar phus skulle kunna bidra med fler platser och parkeringsintäkter. Det är 
nere vid stan som folk vill parkera.  
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För att lösa parkering under högsäsongsdagar så bör man ha tillfälliga parkeringar under sommaren. 
Stora parkeringar permanenta kommer att stå tomma huvuddelen av året och det är tråkigt.  

Jag tycker även att man bör använda den gamla asfalttennisbanan till något annan än parkering. 
Basketplan, fotboll eller något annat trevlig som kan sysselsätta ungdomar.  

SBF:s kommentar:  
Synpunkterna noteras. 
Se även svar till yttrande nr 18. 
 

26. 1 person 
Hej, 

Det har kommit till min kännedom att man planerar ta bort grusbanan vid kyrkan. Det verkar var ett 
mycket naivt beslut. För det första är det en väldigt bra bana som sällan har varit så fullbokad som i 
år. Sedan vore det väldigt tråkigt att ta bort den och förfula då den dels skapar karaktär och 
signalerar friskvård. Det vore som att ta bort grusbanorna i Norrtälje (för övrigt en kommun att 
inspireras av gällande stadsplanering, utförande och formspråk). Jag hoppas verkligen ni kommer på 
andra tankar och inte anlägger något så dumt som en parkering. Hur många platser skulle det ge? För 
några få veckor och några helger får faktiskt turisterna parkera längre bort, det är ju inte brist på 
parkeringsplatser i kommunen sommartid. 

Ser fram emot återkoppling 

SBF:s kommentar: 
Synpunkterna noteras. 
Se svar till yttrande nr 18. 
 

27. 1 person 
Hej på er! 

Som nyinflyttad på Vaxholm så tyckte jag det var väldigt tråkigt att höra om planer på att ta bort den 
fina grusbanan till förmån för parkeringsplatser. 

Grusbanan är ju ett naturligt inslag i den fina parkmiljön och används väldigt flitigt under säsongen 
eftersom den är så välskött. 

Jag hoppas kommunen hittar alternativa lösningar för parkering. 

SBF:s kommentar:  
Synpunkterna noteras. 
Se svar till yttrande nr 18. 

28. 1 person  
Yttrande  
Synpunkter på planen på utökad parkeringsplats på Lägret 
 
Enligt gåvobrevet från staten, militären till Vaxholms stad ska marken användas till kultur och 
naturområde. Kan inte se att parkeringsplatser hör dit. 
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Tennisbanan som finns kvar är oftast upptagen medan parkeringsplatserna har minst 1/3 tomma 
platser mest varje dag. 
 
Miljöpåverkan. Närmaste grannfastighet på Lägergatan har en förskola med gård mot Lägret och 
Lägergatan. Ingen bra miljö för barnen. 
 
Lägergatan som gjort smalare för att skona skolbarnen från Vaxö skola sägs planeras breddas och ha 
trafik i båda riktningarna. Miljöförstörande och trafikfarligt. 
 
De vackra träden längs Lägergatan planeras avverkas för parkeringens skull.  Ingrepp på naturmiljön 
och luftrening. 
 
Lägergatan ska ju vara tillfart till de nya husen på Norrberget. Ytterligare mer trafik på gatan, som då 
också ska bli trafikerad i båda riktningarna. Ännu farligare för skolbarnen. Ingrepp i naturen i gåvan! 
 
Upprörande! 
 

SBF:s kommentar: 
Synpunkterna noteras.  
Se svar till yttrande nr 18. 
 

29. 1 person 
Yttrande  
Hej! 
Jag var på lägret igår på detta möte som ni hade ordnat (saknar länken som ni tydligen skickat till 
alla)  
Som jag sa när jag var där så förstår jag inte hur man kan besluta över något så förlegat och 
omodernt som att bygga parkering på ett Parkområde, framför allt i dessa tider där man ska tänka på 
miljön och människor hälsa i första hand. Fixa till området runt om banan istället med finare staket 
och en fin häck. Bygg till två paddel banor som är otroligt attraktivt där både ungdomar och äldre 
personer kan spela, familjer en massa andra konstellationer. 
Ni kan omöjligt låta Vaxholm inte äga minst två ute banor, måste till varje pris använda lägret till 
parkering så bygg banorna någon annan stans på ön, Vaxholm kan inte vara utan ute tennisbanor och 
paddelbanor, det hoppas jag ni förstå. Vaxholm tennisklubb kan säkert vara intresserade att driva 
både tennis och paddel.     
 
SBF:s kommentar:  
Synpunkterna noteras.  
Se svar till yttrande nr 18. 
 

30. 1 person 
Yttrande  

Hej,  

Vill med detta mejl sälla mig till det bedömt mycket stora antal Vaxholmsbor som anser att 
utomhusbanan absolut ska vara kvar. Att ersätta den med en parkeringsplats är otidsenligt och dumt 
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ur betydande perspektiv. Banan är en viktig del av stadsbilden och att ersätta den med parkering, för 
att täcka ett behov som uppstår ett par veckor om året är direkt medborgarfrånvänt. 

SBF:s kommentar: 
Synpunkterna noteras. 
Se svar till yttrande nr 18. 
 

31. 1 person 
Yttrande Hejsan, 
Jag har läst att tennisbanan i Vaxholm ska försvinna. Jag vill bara skriva till er och försöka få er att 
ändra åsikt om detta. Banan är en av Sveriges finaste och tennisen i Vaxholm har fått ett lyft sedan 
nya inomhusbanan kom till. Flera generationer samlas i hallen och Vaxholm som stad har fått bättre 
attraktionskraft. Att nu ta bort utomhusbanan vore riktigt illa! 
Att jag sedan hör att banan skall tas bort till förmån för en parkeringsplats hoppas jag bara är ett 
rykte. Allt annat vore, givet dagens hälsoproblem och miljödebatt, väldigt ogenomtänkt. 
 
Hoppas att ni kan ändra er åsikt! 
 
Fd tennisproffs och boende på Resarö 
 

SBF:s kommentar: 
Synpunkterna noteras. 
Se svar till yttrande nr 18. 
 

32. 1 person 
Yttrande  
Rör inte den kvarvarande tennisbanan. Den används flitigt å är en del av parken vid Lägret. Kliar det i 
fingrarna att göra ngt där, återbygg parkeringen närmast Lägergatan till tennisplan.  
Vänligen 
🐻 
 

SBF:s kommentar:  
Synpunkterna noteras. Planförslaget medger att tennisbanan kan vara kvar, samt att den befintliga 
parkeringen kan vara kvar efter ansökan om bygglov. Planen medger också att hela området kan 
återställas till park med bollplan. 
Se även svar till yttrande nr 18. 
 

33. Fastighetsägare 1 person   
Samma som yttrande nr 16, Föreningen Vaxholms Tennisklubb  
 

SBF:s kommentar:  
Synpunkterna noteras. . 
Se svar till yttrande nr 16. 
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34. Fastighetsägare 1 person 
Härmed meddelar jag staden mina synpunkter. 

Tennisbanan skall inte tas bort. Att staden har ingått ett avtal med tennisklubben VTK saknar 
all relevans då tennisbanan berör ett långt större skara än bara tennisklubben. Med anor 
från -30 talet är tennisbanan ett viktigt kulturinslag i stadsbilden.  

Jag är starkt emot förslaget att permanentera parkeringsplatserna på ömse sidor 
tennisbanan. Dessa parkeringar är olagliga då de strider mot gällande detaljplan. 
Sommarparkering kan planeras på lämpligare ställen i Vaxholm, förslagsvis vid Blynäsvikens 
båtklubb med sina stora ytor sommartid då båtarna ligger i sjön.  

SBF:s kommentar: 
Synpunkterna noteras.  
Se svar till yttrande nr 18. 
 

35. 1 person  
Yttrande Synpunkt på förslag till detaljplan-Dp 422, del av Lägret 

Lägret, med dess centrala läge och parkliknande utformning, är betydelsefullt för Vaxholmsboendes 
möjlighet till rekreation t ex sportaktiviteter. Jag vill att lägret även fortsättningsvis i huvudsak ska 
användas för rekreation och vill därför att ytan för nuvarande tennisplan och parkeringsplatsen 
väster om denna endast ska få användas som Allmän plats PARK, dvs inte i kombination med 
användning P-plats. Utvecklingen av Vaxholm bör göras med fokus på de boende och inte behovet av 
parkeringsplatser för besökare under en begränsad del av året.  

SBF:s kommentar:  
Synpunkterna noteras.  
Se svar till yttrande nr 18. 
 

36. Fastighetsägare 1 person  
 
Synpunkt 
Ang. DP422 vill jag lämna följande synpunkter. 
Tennisbanan skall lämnas orörd! 
Ingen ytterligare parkering skall byggas! 
Om den nuvarande parkeringen mellan grusbanan och kyrkogården inte kan användas p.g.a. dess 
utfart på Stockholmsvägen/Kungsgatan bör parkeringen återföras till det ursprungliga utförandet! 
 
SBF:s kommentar:  
Synpunkterna noteras.  
Se svar till yttrande nr 18. 
 

37. 2 personer  
 
Samma som yttrande nr 18, Föreningen Bevara Norrberget i Vaxholm 
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SBF:s kommentar:  
Synpunkterna noteras.  
Se svar till yttrande nr 18. 
 

38. Fastighetsägare 2 personer 
  

Hej 

Bevara tennisbanan.  

Den utgör en vacker fortsättning på Lägret, gräsytorna och parken. Rätt tänkt både ur idrotts- & 
hälsosynpunkt och inte minst ur klimat- och miljöaspekt.  

Tennisbanan har också ett signalvärde. Den visar att kommunen bryr sig om invånarnas hälsa och 
rekreation. Och det är en kär del sedan länge för oss boende i Vaxholm. 

Det smärtar oss att ni har för avsikt att ta bort den till förmån för en parkering. Vi hoppas innerligt att 
ni skrinlägger detaljplanen. 

Ni skriver ”Syftet med detaljplanen är att området kan användas till park och parkering. Planen 
innebär inte betydande miljöpåverkan.”  

Enl ert eget Miljöprogram ska ni verka för att minska klimatpåverkan. Så hur tänkte ni här? 

Vaxholms styre bör verka för att begränsa biltrafiken. Dra inte in mer trafik än nödvändigt till 
stadskärnan.  

Ni kan ändå aldrig bygga bort parkeringshysterin som varar tre - fyra veckor på sommaren. 

Uppmuntra turister att parkera på infartsparkeringar; Engarn, Blynäsviken (sommar) och på Eriksö. 
Kanske oxå på Kullö? Turister kan enkelt ta sig till centrum med SL buss som vanligtvis går 1g/15min. 

Alternativt gör en grön lösning med en liten eldriven shuttle som tar turisterna från parkeringarna till 
centrum. 

Boende på Rindö skulle mkt väl kunna ställa bilen på Rindösidan om man underlättade för dem att 
Sthlms bussens start- och ändstation låg vid bilfärjan. 

Upplysningsvis har jag under sept/oktober noterat beläggningen på de två nuvarande parkeringarna; 
den närmast kyrkan (1) och den andra (2) som omger den aktuella tennisbanan.  

Vardagar 1) nästan full av parkerade bilar 2) en ENDA bil de senaste två veckorna.  

Lördag 1) ett tiotal bilar 2) en ENDA bil  

Söndag 1) tre bilar 2) NOLL 

 

Låt tennisutövare, gammal som ung, få känna glädjen att spela utomhus på en grusplan. En känsla 
och en teknik som är väsensskild mot spel på en inomhusbana.   

Ska vi få ungdomar att bli duktiga tennisspelare måste de ges möjlighet att få spela på grus jfr t ex 
tenniscuperna i Båstad = grus. För att inte nämna Franska Öppna mästerskapen! 
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Med hopp om ett bevarande av vår fina tennisbana 

SBF:s kommentar:  
Synpunkterna noteras.  
Se svar till yttrande nr 18. 
 

39. Fastighetsägare 4 personer 
Angående ute-tennisbanans bevarande 
Det har kommit till vår kännedom att det finns planer på att förstöra Lägret med flera 
parkeringsplatser, 
trots att de som redan finns sällan är fyllda ens till hälften. 
Vi har få parker i Vaxholm och Lägret har alltid varit "helig" plats. Vi bör värna om vår historia: 
Regementsstaden, Sommarstaden samt fiskestaden. 
Från tiden med det militära har vi några byggnader t.ex. Kronudden, Storstugan och Lägret. 
Från tiden som sommarstaden har vi "grosshandlarvillor" och grustennisbanan. 
Fiskets historia finns på Hembygdsgården. 
Allt detta hör till Vaxholms kulturhistoria och bör bevaras. Dvs av riksintresse. 
Vaxholm får inte bli en förort till Stockholm med bara tätbebyggelse och parkeringsplatser. 
Det måste få finnas parker och rekreationsmöjligheter. Tennisbanan är väl frekventerad och alla 
som vill får spela där. Vi har noterat att det bli fler och fler som nyttjar banan. Dessutom ger den 
ett pittoreskt intryck av staden. 
Vi ska uppmuntra alla till att motionera och röra sig mer och inte mindre. 
Kronan har tillfört Lägrets mark till Staden med uttalat mål att användas som parkändamål. 
I detta platsar tennisbanan men inte parkeringsplatser. 
Vi vill behålla den fina grustennisbanan i Vaxholm. Vi tycker den hör till en liten småstad 
tillika sommarstad som Vaxholm ännu är. 
Resarö har egen bana! 
Skarpö har egen bana! 
Ska inte också Vaxholm då få behålla sin bana? 
Även om det för flera år sedan gjordes en uppgörelse med tennisklubben om utomhusbanan, 
(vad har dom med utomhusbanan att göra??) 
så hoppas vi att dagens politiker kan tänka om och lyssna på sina medborgare och ändra förslaget. 
Vi förutsätter att grustennisspel kan fortsätta att spelas på vår lilla ö. 
 

SBF:s kommentar: 
Synpunkterna noteras.  
Se svar till yttrande nr 18. 
 

 

40. Fastighetsägare 1 person 
 
 
Jag tycker att den enda tennisbanan på lägret ska vara kvar och inte ersättas med en parkering för att: 
 

 det är viktigt att ha möjlighet att idrotta utomhus från ett hälsoperspektiv. Vi spendera mestadels av våra 
liv inomhus på jobbet, på skolan, i bilen eller bussen fram och till hemmet. VI måste skapa flera 
möjligheter att kunna vara ute och idrott. Vi ska ha ett levande stad där mycket olika aktiviteter kan pågår 
på lägret. Vi ska inte minska vad lägret ha att erbjuda senare utöka och vidare utveckla lägret. Satsa 
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pengar för parkering på en roligt Jan Lööf inspirerande lekplats som kan locka besökande barnfamiljer till 
Vaxholm. Vaxholm ska fylls aktiviteter och inte bilparkering.  

 
 extra parkering behövs inte. Parkering står nästan tomma under hela året nästan helt tömma - jag går 

förbi parkeringar nästan varje dag på morgon, innan middag och på natten. Endast under midsommars 
har jag sett parkering full. Se bifogade bilder som jag tog den 26 sept. Dag in och dag ut står parkering 
tömma. I bifogade bilden kan ni ser att flera tennismatcher är bokade än bilar som finns i parkering 
denna dag! 

 
 vi ska inte locka flera med parkeringsplatser till att använda bilen när de kommer till Vaxholm. Trafiken 

på Vaxholms huvudgator är redan mycket.  Behöver vi mera bilar nära en skola? Det skapar otrygghet. 
Det går helt emot miljötänket - C02 utsläpp måste sänkas. Istället ska vi satsa att locka flera besökare 
som ta båten eller buss. 

 
 varför drar extra kostnader för att bygga parkering, göra om parkering istället till ett område som kan 

nyttjas för kultur eller idrott istället för både unga och gamla 
 
Snälla tänk om. Att ta bort en tennisbana för extra parkering ett behov av parkering under några sommarveckor är 
inte en kreativ eller positiv lösning. Vi behöver mer liv i Vaxholm, inte tomma parkeringar. 
 

   
 

SBF:s kommentar: 
Synpunkterna noteras.  
Se svar till yttrande nr 18. 
 

41. Fastighetsägare 1 person 
Hej, 

I förslaget till ändrad detaljplan 422, del av lägret vill kommunen möjliggöra parkering på befintlig 
parkmark som idag dels används till parkering och dels till tennisbana. Ett gammalt förslag som med 
hänsyn till hållbarhetsmålen inte bör genomföras. Enligt de genomförda utredningarna tycks inte 
behovet av nya p-platser på denna del av Vaxön vara skriande och jag som passerar de befintliga 
parkeringarna flera gånger dagligen, året om, kan inte annat än bekräfta utredningarnas resultat. 
Parkeringarna står öde och sprider en bister känsla av övergiven död yta dag ut och dag in året runt. 
Det är endast på midsommarafton som de kommit till sin fulla rätt. Och blir då istället en ful bilfylld 
fond till det traditionella och stolta firandet på lägret.  

Har det gjorts en samhällsekonomisk analys av detta förslag jämfört med andra alternativ? Efter 
kreativ inventering finns det säkerligen möjlighet att med enkla medel utöka med tillfälliga 
parkeringar på andra delar av Vaxön än just vid lägret de få veckor på året som det handlar om, tex i 
området vid nya kyrkogården/ bussdepån/ Frodés marina. Och med lite kreativitet kan även helt 
andra åtgärder bidra till att lösa parkeringsfrågan utan permanent förstörande och förfulande i 
Vaxholms hjärta. Förse infartsparkeringen med lånecyklar och promenadkartor till exempel. Och 
varför inte köra ett gratis traktortåg mellan Engarns infartsparkering/ Blynäsvikens långtidsparkering 
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och lägret/torget/hotellet när det är som högst besökstryck? Det skulle dessutom bidra till mindre 
trafik på Vaxön med positiva effekter på trygghet, miljö och hälsa.  

Lägret borde istället prioriteras och reserveras som en yta som ska bidra till hållbarhetsmålen genom 
att öka möjligheten till aktiv rekreation och hälsofrämjande rörelse inte minst för barn, unga och 
äldre i kommunen. Satsa på mer ytor för spontansport, utomhusgym, sinnesträdgård, skapa ett 
attraktivt besöksmål för barnfamiljer med en lekplats med historiskt skärgårdstema typ Anders 
Franzéns park i Stockholm. ( https://parker.stockholm/hitta-lekplatser-parklekar-
plaskdammar/lekplats/anders-franzens-park/ )  

Dessutom är påverkan på trafiksäkerheten runt Vaxö skola och längst skolvägen knapphändigt 
beskrivna i underlagen. Redan idag är trafiksituationen rörig vid hämtning och lämning till skolan. 
Och det utan den planerade in och utfarten till parkeringen från lägergatan. Att Trafikverket vill ha 
bort infarten från Kungsgatan visar att de bedömer att infarten kommer skapa störningar i 
trafikflödet. I förslaget flyttar man istället in infarten och därmed störningarna på barnens skolväg, 
mitt mellan busshållplatsen, cykelbanan och infarten från Kungsgatan på Lägergatan. Där samtidigt 
skoltaxi och alla föräldrar som ska lämna/hämta svänger in.   

Nej vet ni vad, sätt hållbarhetsmålen och agenda 2030 före gamla otidsenliga förslag om att göra om 
parker till parkeringar, så kan vi vara stolta över vår fina lilla stad och se våra barn i ögonen utan att 
skämmas. 

SBF:s kommentar: 
Synpunkterna noteras.  
Se svar till yttrande nr 18. 
 

42. Fastighetsägare 5 personer 

Synpunkter på planförslag (Lägret, Dp 422, del av fastighet Vaxön 1:81, Vaxholms 
stad). 

Rädda tennisbanan! 
Vi är ett tennisgäng som spelat ihop i mer än trettio år på olika grusbanor. Senast för några veckor 
sedan, i september 2020, spelade vi på tennisbanan i Lägret; och blev då varse att Vaxholms fina och 
enda en-tous-cas bana är hotad. Vi anser att banan absolut måste räddas, och att det framlagda 
detaljplaneförslaget måste förkastas. Behåll nuvarande detaljplan! 
Vi vill anföra fem argument: 

1) Grustennisbanan i Vaxholm är fantastiskt fin 
Tennisbanan är vackert belägen i park. Alltid i perfekt skick. Inte en felstuds. Väl omhändertagen av 
Vaxholms tennisklubb. Öppen för allmänheten. Bra priser. Enkelt att boka. I jämförelse med andra 
grusbanor håller vi den som den allra bästa: klart bättre än Kungliga, bättre än SALK och bättre än 
Haga. När man jämför olika typer av underlag så anser vi liksom alla riktiga tennisentusiaster att det 
röda gruset (en-tout-cas) är underbart, men nu tyvärr ”utrotningshotat”.  Och den som inte spelar 
själv men är lite äldre kan säkert minnas Borg och Wilander på det röda gruset i Franska 
Mästerskapen. 
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2) Det förvånar oss att detaljplaneförslaget är så ensidigt 
Vi har tagit del av samrådshandlingen.1  Inte med ett enda ord omnämns tennisbanans positiva 
kvaliteter, som ju ska vägas mot värdet av en tråkig bilparkering. Däremot finns det gott om siffror 
och resonemang i planeringsunderlaget som belyser trafiksituationen i Vaxholm, som defacto visar 
att det inte finns behov av fler p-platser vid Lägret. I samrådshandlingen sägs heller inget om det 
estetiska värdet av den fina röda grustennisbanan. Tennisbanan är som ett vackert smycke i 
parken!  En bilparkering i parken är en styggelse! 

3) Tennisbanan är en tillgång för hela Vaxholm och dess invånare 

Tennisklubben i Vaxholm har 500 medlemmar och en aktiv ungdomsverksamhet. Det betyder att en 
tiondel av dem som bor i det egentliga Vaxholm (på Vaxön) är att betrakta som tennisspelare, bland 
ungdomarna är andelen ännu högre. Tennisbanan i Lägret är dessutom öppen för allmänheten, vilket 
gör det möjligt för barn och ungdom att prova på, och för sommarturister att koppla av med lite 
tennis. Tennisbanan är en tillgång för hela Vaxholm och dess invånare och besökare. 

4)  Vaxholms egen Grönplan 
Förutom att tennisbanan är en yta där man spelar tennis är den, som vi påpekat, ett trevligt inslag i 
parken. I kommunens egen grönplan finns beskrivningar och analyser som är av betydelse i detta 
samråd. Det gäller en av stadens viktigaste parker (Lägret). Vi citerar: 

”Även om parkerna varierar i både form och läge är den sammanlagda värderingen att de är slitna samt 
variationslösa till både vegetation och funktion. De flesta parkerna har endast träd, ett fåtal buskar och 
en välklippt gräsmatta och inte en enda park kan erbjuda variation av växter i form, färg och doft. 
Många av parkerna har möjlighet för lek för yngre barn, men endast Lägret erbjuder aktiviteter för äldre 
barn och vuxna.” 

Den sista kursiverade meningen syftar på tennisbanan och minigolfbanan, och det är tydligt att 
grönplanen värderar tennisbanan högt. Den bör alltså bevaras. På ett annat ställe i ”grönplanen” kan 
man läsa om hot mot stadens parker. Det är en mycket träffande beskrivning. Vi citerar: 

”Det största hotet mot parkerna är att de, på grund av exploatering, styckas upp och successivt blir 
mindre och mindre tills det inte finns så mycket av dem kvar. ” 

5) Kulturhistoriska värden: tennis på sommaren, tennis på grus 
Sedan 1936 har kommunen upplåtit tennisbanan åt Vaxholms tennisklubb, vilket visar att Vaxholms 
stad/kommun genom åren haft en positiv inställning till tennisen som sport. Man har förstått att det 
ligger i kommunens och samhällets intresse att uppmuntra och stödja motionsidrotten. Kommunen 
har även byggt en hall där man kan spela tennis vintertid. Det är bra. Men det nu aktuella 
detaljplaneförslaget är inte alls bra.  I samrådshandlingen står att ”Planförslaget bedöms inte påverka 
de kulturhistoriska värdena i området.”  Detta är naturligtvis ett helt felaktigt påstående. Tyvärr 
tvingas vi notera att Vaxholms kommun nu är på väg att överge stödet till sommartennisen och på 
väg att offra den kulturhistoriskt fina en-tous-cas banan och att ersätta den med en onödig och tråkig 
parkeringsyta.  
Vi uppmanar kommunen:  Slå vakt om den vackra tennisbanan, parkmiljön och Vaxholms anseende 
som sommarstad! 

Ovanstående synpunkter lämnas av: 

 
1 Samrådshandling 2020-08-13 Änr 2018/49.214 
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Källor: 

https://www.vaxholm.se/bygga-bo--miljo/planarbete/detaljplaner/pagaende-planarbeten/dp-422-del-av-lagret 

httkp://www.vaxholmstennisklubb.se/usr/vax/Verksamhetsplan/Verksamhetsberattelse_2020.pdf 

SBF:s kommentar: 
Synpunkterna noteras.  
Se svar till yttrande nr 18. 
 

43. 626 personer 
Ta inte bort vår grusbana/utomhus-tennisbana! 

To: kommunpolitikerna i Vaxholm 

Kära kommunpolitiker Vi är många som värnar om Vaxholms grusbana vid lägret. Åsikterna är många 
om varför den en viktig men helt klart står det att ytterligare en parkering där det idag står en 
MYCKET väl använd tennisbana som drivs ideellt vore en katastrof! 

Varför är det viktigt? Grusbanan måste få stå kvar i Vaxholm. För mig personligen handlar det om att 
mina 10-åriga barn cyklar dit var och varannan dag för att spela tennis. Ofta kommer deras farmor 
och farfar dit med mellis och tittar på medan de spelar, dvs en viktig mötespunkt i Vaxholmares liv. 
Varje gång jag kommer dit ser jag olika konstellationer av människor som spelar där...  familjer med 
tonårsbarn, Vaxholms bästa ungdomsspelare som representerar Vaxholm ute i Sverige på olika 
turneringar som tränar, pensionärer som spelar dubbel på lunchen, män/kvinnor/ungdomar av alla 
åldrar som spelar i utomhus KM, m.m. Inte minst nu i Coronatider har den här tennisbanan varit en 
viktig plats för tennisspelare av alla åldrar. Där finns en puls, glädje, en möjlighet för utomhusträning. 
Att ersätta det med en ny parkering eller parkeringshus skulle vara omodernt och helt enkelt 
oacceptabelt! Vi måste värna om våra värdefulla kultur- och rekreationsmiljöer i Vaxholm. Den här 
platsen främjar ju lek, hälsa och sociala aktiviteter och bör därför värderas mycket högt, får att inte 
tala om det historiska värdet iom att banan funnits i snart 100 år. 

Undertecknat av 626 personer: 
 

SBF:s kommentar: 
Synpunkterna noteras.  
Se svar till yttrande nr 18. 
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Stadsbyggnadsförvaltningens sammanfattande bedömning 
De synpunkter som framförts under planarbetet, har avvägts mot intresset att planlägga området. 
Även allmänna intressen har därvid beaktats. Förvaltningen bedömer att planförslaget innebär en 
lämplig avvägning mellan olika intressen.  

Förändringar i planhandlingar efter samråd: 

Plankarta 

 Planområdet minskas för att inte komma i konflikt med vägområdet. Områden med 
betäckningen GATA. 

 Plankartan har fått ett utfartsförbud mot väg 274. 
 Dagvattenhantering har förts in i syftet i planbeskrivningen. 

Planbeskrivning 

 Syftet har kompletterats med en skrivning om att planen skapar en flexibilitet som kan 
hantera ett förändrat parkeringsbehov om parkeringar i centrala Vaxholm bebyggs, samt att 
planen ska hantera dagvatten Sid 4.  

 Vägplan har lagts till. Sid 7. 

Därutöver har planhandlingarna generellt setts över och redaktionella ändringar utförts. 

Sakägare och organisationer/föreningar som lämnat skriftliga synpunkter under 
samrådsskedet (S) och inte fått dem tillgodosedda 
Följande sakägare, boende, med flera, som enligt plan- och bygglagen berörs av detaljplanen, har 
inte fått sina synpunkter på detaljplaneförslaget tillgodosedda och kommer därför efter ett beslut 
om antagande att informeras om möjligheten att överklaga beslutet: 

Fastighet Skede 

 
Myndigheter Skede 

 
Bolag Skede 

 
Organisation, förening Skede 

Naturskyddsföreningen S 

 

Övriga som lämnat skriftliga synpunkter under samrådsskedet (S) och inte fått dem 
tillgodosedda 
Nedanstående bedöms inte ha rätt att överklaga detaljplanen, utan kommer endast att informeras 
om att ärendet har överlämnats till kommunfullmäktige för beslut om antagande. 

Fastighet Skede 

Yttrande 25 S 

Yttrande 34 S 
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Yttrande 35 S 

Yttrande 36 S 

Yttrande 38 S 

Yttrande 41 S 

Yttrande 42 S 

 

Stadsbyggnadsförvaltningen, den 30 september 2021 

Anna Rhedin 

Planarkitekt 
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Stadsbyggnadsförvaltningen  
 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 
Detaljplan för del av Lägret, Dp 422 
 
Inledning 
Detta verktyg är framtaget för att genomföra en undersökning om beskrivet planförslag kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan. För att undersöka om den beskrivna detaljplanen nedan har 
betydande miljöpåverkan har sju checklistor använts.  
 
Den första checklistan behandlar särskilda bestämmelser, vilket omfattar om det gäller undantag eller 
krav gäller på att genomföra miljöbedömning/behovsbedömning. De efterföljande fem checklistorna är 
tematiskt indelade i miljöaspekterna: 
   

 Kulturvärden, 
 Naturvärden, 
 Sociala värden, 
 Materiella värden och  
 Risker för människors hälsa eller för miljön. 

 
I dessa checklistor beskrivs först platsens känslighet och nuvarande förhållanden, och sedan hur planen 
påverkar dessa förhållanden och hur stor störningen sannolikt kommer att bli. För att öka läsvänligheten 
tas de värden och risker som bedömts att inte beröra detaljplanen bort. Samtliga värden och risker som 
kan beskriva en miljöaspekt finns istället listade i bilaga 1. I bilaga 2 redovisas bedömningsskalorna.  
 
I en Sammanfattad bedömning, sammanställs ställningstagandena från de tidigare ifyllda checklistorna. 
Den senare delen av denna checklista hanterar omfattningen av påverkan och fylls inte i om det redan 
har fastslagits att planen medför betydande miljöpåverkan. Om det fanns oklarheter om planens 
påverkan var betydande efter de första sex checklistorna används denna del som ett stöd för 
ställningstagandet. Detta ställningstagande motiveras avslutningsvis. 
 
Planområdets nuvarande markanvändning och area: 
En del av planområdet används idag som parkering, som enligt gällande detaljplan beskriver området 
som Allmänna platser, planterade. Området innehar även en tennisbana. Arean på planområdet är ca 
6000 m2.  
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Planområdets läge vid park Lägret. Planområdet är markerat med rött.  
 
Planens syfte:  
Syftet med planförslaget är att kombinera användningen för Allmän plats PARK med användningen P-
PLATS för del av fastighet Vaxön 1:81. Planförslaget möjliggör att området kan fortsätta användas som 
park och parkering. Detta för att skapa en större flexibilitet över tid. Planändringen ska ge 
förutsättningar för en väl gestaltad miljö som tar hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och 
kulturvärdena på platsen samt intresset av en god helhetsverkan. Användningen PARK medger även 
bollplan. 
 
Hantering/bakgrund  
Kompetens inom samhällsplanering: kommunekolog och planarkitekt har medverkat i arbetet.  
 
Om bedömningen är att genomförandet av en detaljplan inte medför betydande miljöpåverkan  
ska kommunen samråda i frågan om betydande miljöpåverkan med de kommuner, länsstyrelser  
eller andra myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av  
planen eller programmet i enlighet med 6 kap. 6 § 2 MB. Om en strategisk miljöbedömning ska  
göras, ska kommunen samråda om omfattningen och detaljeringsgraden i en  
miljökonsekvensbeskrivning (avgränsningssamråd) i enlighet med 6 kap. 9 § MB.  
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Särskilda bestämmelser 
 

Undantag 4 kap. 35 § 
PBL 
 

Undantag från miljöbedömning: En särskild MKB för detaljplaner 
med standardförfarande behöver inte upprättas om planen 
enbart gäller något av nedan nämnda ärenden, och MKB:n i 
detta ärende 

Ja Nej 

Gäller detaljplanen enbart en verksamhet som tillståndsprövas 
enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 9 kap. 6 § MB 
(A- eller B-verksamhet), och är MKB:n i detta ärende aktuell och 
tillräcklig?  

 X 

5 kap. 7 a § 
PBL Gäller detaljplanen enbart en åtgärd som prövas genom 

fastställande av en vägplan enligt väglagen (1971:948) eller en 
järnvägsplan enligt lagen (1995:1649) om byggande av järnväg, 
och är MKB:n i detta ärende aktuell och tillräcklig för 
detaljplanen?  

 X 

Undantag 6 kap. 3§ MB  
 

Undantag från miljöbedömning: Skyldigheten att göra en   
strategisk miljöbedömning gäller inte för detaljplaner som 
endast syftar till att tjäna totalförsvaret eller räddningstjänsten.  

Ja Nej 

Syftar detaljplanen endast till att tjäna totalförsvaret?  X  Syftar detaljplanen endast till att tjäna räddningstjänsten?   X 
Krav 2 § miljö-  

bedömnings-  
förordningen  
 

Krav på strategisk miljöbedömning: En detaljplan ska antas  
medföra betydande miljöpåverkan om genomförandet kan 
komma att omfatta en verksamhet eller åtgärd som kräver 
tillstånd enligt  

Ja Nej 

Kan genomförandet antas omfatta en verksamhet eller åtgärd 
som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-
område som förtecknats enligt fågeldirektivet (2009/147/EG) och 
därmed kräver tillstånd (Skyddad natur)?  

 X 
7 kap. 27 & 
28 a §§ MB  
 Kan genomförandet antas innefatta en verksamhet eller åtgärd 

som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-
område som förtecknats enligt art- och habitatdirektivet 
(92/43/EEG) och därmed kräver tillstånd (Skyddad natur)?  

 X 
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Kulturvärden 
 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn  
till kulturvärden.  

Beskriv förekomsten av kulturvärden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen. 
 
Biologiskt kulturarv (Information)  
  ☒   Karaktärsdrag i landskap och bebyggelse  

Beskrivning 

En antikvarisk förstudie har tagits fram. Den fann att allén i anslutning till planområdet 
är viktiga att bevara i förhållande till den kulturhistoriska landskapsbilden. Vaxholm 
kyrka med kyrkogård ligger i närheten av planområdet men dess kulturvärden bedöms 
inte påverkas.  

För att motverka förändring av karaktäristisk landskapsbild kommer hänsyn tas till 
helhetsbilden av träd samt alléer kring planområdet.  

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att  
påverkas av planen med avseende på det skyddade eller utpekade kulturvärdet. 
 

☒  Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB (Skyddad natur) 
Världsarv (Information) 
 

Beskrivning 
Parken Lägret med tillhörande plan ligger inom riksintresse för kulturmiljövård 
tillsammans med delar av Vaxholms kommun som ingår i riksintresset för bland annat 
farledsmiljö, kommunikationsmiljö och militärmiljö.  

Planens påverkan  

Beskriv planens påverkan på de beskrivna kulturvärdena efter genomförandet. 
Objekt/aspekt  Sannolikhet Varaktighet Frekvens 
Landskapsbild/stads
bild 

Liten Varaktig Låg 

Riksintresse Liten Varaktig Låg 

Beskrivning 

Detaljplanen kommer inte att förändra den kulturella landskapsbilden, då hänsyn 
kommer tas till nuvarande landskapsbild och platsen kommer behålla sin öppna 
karaktär.  

Under genomförande av planen 
Under genomförandet av planen förväntas ingen större påverkan på kulturvärdena. 
Begränsad framkomlighet kan uppstå i samband med närheten till väg 274, 
Kungsgatan.  
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Bedömning av påverkan/totala effekten på objekt/aspekter d.v.s. kulturmiljövärden efter 
genomförandet 
 
Sekundära effekter JA NEJ 
Kumulativa effekter (Additiva, Synergiska, Motverkande) JA NEJ 
Samverkande effekter JA NEJ 
Varaktighet  Varaktig 
Storlek/geografisk omfattning Liten 
Totaleffekt (se skala samlad bedömning av alla värden) +1 -2 
Kan planen antas medföra påverkan på kulturvärden? JA KANSKE NEJ 
Kan planen antas medföra betydande påverkan på kulturvärden? JA KANSKE NEJ 

Beskrivning 

Detaljplanen medför ingen betydande påverkan på kulturhistoriska värden och 
landskapsbilden behåller sin nuvarande karaktär.  

I förhållande till att detaljplanen utvecklas och planområdet blir en park kan de 
kulturhistoriska värdena förstärkas.  

 

 

Naturvärden 
 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn  
till naturvärden.  

Beskriv förekomsten av naturvärden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen.  
 
Värdefulla naturtyper eller spridningssamband mellan dessa:  
   ☒ Naturtyper enligt habitatdirektivet (Lista över naturtyper i habitatdirektivets bilaga 1; Arter &  

naturtyper i habitatdirektivet; Skyddad natur)   

Beskrivning 
Inom planområdet finns en allé som är skyddad av biotopskyddet. Den utgör en 
inramning av planområdet samt park som är önskvärt ur biologiskt och kulturhistoriskt 
perspektiv. Träden är planterade och utgörs främst av parklindar.  

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att 
påverkas av planen med avseende på det skyddade eller utpekade naturvärdet.  

 
☒   Biotopskyddsområde enligt 7 kap. 11 S MB; övrigt och skogligt biotopskydd i Skyddad natur)  
☒   Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 S MB (Skyddad natur)  

 

Beskrivning 

Allén som inkluderas planområdet är skyddad enligt biotopskyddsområde, 7 kap. 11 § 
MB. Den utgör en gräns mellan väg och park och kommer att påverkas av detaljplanen. 
Utav de åtta träd inom planområdet behöver ett träd avverkas i samband med planens 
utförande. Dispens från Länsstyrelsen Stockholm har sökts.  
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Parken Lägret med tillhörande plan ligger inom riksintresse för kulturmiljövård 
tillsammans med delar av Vaxholms kommun som ingår i riksintresset för bland annat 
farledsmiljö, kommunikationsmiljö och militärmiljö. 

Planens påverkan  

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna naturvärdena. 
Objekt/aspekt  Sannolikhet Varaktighet Frekvens 
Växt- och djurliv Sannolik Varaktig Låg 
Ekosystem Liten Kort Låg 
Ekosystemtjänster Liten Kort Låg 
Biologisk mångfald Liten Varaktig Låg 

Beskrivning 

Enligt kap. 7, 11 § MB skyddas biotopskyddsområden för naturvärden i sin helhet och 
att de inte får skadas. Nuvarande detaljplan föreslår att ett träd (skogslind) skall 
avverkas. Det anses inte påverka allén i sin helhet eller dess naturvärde.  

Som kompensation för avverkningen planteras en skogslind norr om parken Lägret i en 
befintlig allé.  

Om planområdet skulle utvecklas till en park skulle sannolikheten för områdets växt- 
och djurliv kunna öka positivt.  

Under genomförande av planen 
Utöver avverkningen av ett träd beräknas inte detaljplanen påverka naturvärdena mer 
under genomförandet. Hänsyn kommer tas till omkringliggande träd och rötter i 
förhållande till körning av tunga fordon.  

 
Bedömning av påverkan 
 
Sekundära effekter JA NEJ 
Kumulativa effekter (Additiva, Synergiska, Motverkande) JA NEJ 
Samverkande effekter JA NEJ 
Varaktighet  Varaktig 
Storlek/geografisk omfattning Liten 
Totaleffekt (se skala samlad bedömning av alla värden) +2 -1 
Kan planen antas medföra påverkan på naturvärden? JA KANSKE NEJ 
Kan planen antas medföra betydande påverkan på naturvärden? JA KANSKE NEJ 

Beskrivning 

Planen kommer att påverka naturvärden samt biotopskyddet inom området. 
Kompensation i förhållande till skada i biotopskydd har föreslagits och dispens sökts. 

Vid utveckling av park inom planområdet kan sekundära effekter påverka naturvärden 
positivt.  

Oavsett om planområdet utvecklas till en park i senare skede kommer genomförandet 
innebära bättre dagvattenhantering, vilket kan leda till en bättre dagvattenrening än i 
dagsläget. 
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Sociala värden 
 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn till 
sociala värden. 

Beskriv förekomsten av sociala värden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen 

☒ Parker och andra grönområden inom eller i nära anslutning till områden med sammanhållen  
bebyggelse (tätorts- eller bostadsnära natur) (2 kap. 7 S PBL)  
☒ Lämpliga platser för lek, motion och annan utevistelse (2 kap. 7 S PBL), t.ex. badplatser, 
skidbackar, lekplatser, ridstigar, cykelleder, skidspår, motionsspår, vandringsleder, jakt och fiske, 
orientering, skogsmulle, scouting och klättring.  
 

Beskrivning 

Planområdet är en del av parken Lägret. Planförslaget möjliggör att området både kan 
användas som parkering och park. Parken Lägret som ligger i anslutning till 
planområdet förblir densamma i storlek och öppenhet.  

Inom planområdet finns idag en tennisplan. Grusbanan tillkom 1939 i samband med 
Vaxholms tennisklubbs bildande. Det är en lång tradition av tennis och ett trevligt 
inslag i parken.  

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att 
påverkas av planen med avseende på det skyddade eller utpekade sociala värdet  

☒ Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 S MB (Skyddad natur) 
Riksintresse med hänsyn till natur- och kulturvärden enligt 4 kap. 2 S MB (Skyddad natur)  
 

Beskrivning 

Detaljplanen ligger inom ett riksintresse för kulturmiljövården 3 kap. 6 § MB.  

Om planområdet skulle komma att utvecklas till en park bidrar den till ett större 
grönområde än vad som finns idag och kan då höja områdets sociala värde.  

Planens påverkan  

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna sociala värdena 
Objekt/aspekt  Sannolikhet Varaktighet Frekvens 
Mötesplatser Liten Varaktig Låg 
Människors hälsa Liten Varaktig Låg 
Rekreationskvantitet Liten Varaktig Låg 
Rekreationskvalitet Liten Varaktig Låg 

Beskrivning 

Detaljplanen kan komma att påverka de sociala värdena inom planområdet. Den nya 
planen medger både park och parkering och därmed även bollplan. En tennisbana är 
ett trevligt inslag i parken men inte en allmänt tillgänglig yta. Tennisbanan 
kompenserades 2018 med ny inomhusbana i den utbyggda tennishallen vid Campus 
Vaxholm.   
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Möjligheten till rekreation minskar eller försvagas inte av planens genomförande. 
Rekreationsmöjligheterna kan i framtiden stärkas om planområdet skulle utvecklas till 
park.  

Under genomförande av planen 
Detaljplanen kan försvåra framkomligheten för att nå anliggande park under 
genomförandet men kommer inte skapa en större barriär. Parkens grönområde 
kommer hållas intakt och ligger vid sidan av. Buller som uppstår under genomförandet 
kan påverka rekreationsmöjligheterna. 

 
Bedömning av påverkan 
 
Sekundära effekter JA NEJ 
Kumulativa effekter (Additiva, Synergiska, Motverkande) JA NEJ 
Samverkande effekter JA NEJ 
Varaktighet  Varaktig 
Storlek/geografisk omfattning Liten 
Totaleffekt (se skala samlad bedömning av alla värden) +1 -1 
Kan planen antas medföra påverkan på sociala värden? JA KANSKE NEJ 
Kan planen antas medföra betydande påverkan på sociala värden? JA KANSKE NEJ 

Beskrivning 

Detaljplanens genomförande kan inte antas medföra betydande miljöpåverkan 
gällande sociala värden då ytan redan idag används som en parkeringsplats.  

Om planområdet utvecklas till park kan de sociala värdena höjas, samtidigt har 
tillgängligheten en parkering medför också ett socialt värde. 
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Materiella värden/naturresurser 
 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn till 
materiella värden. 

Beskriv förekomsten av materiella värden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen.  
Naturresurser med högre förnyelseförmåga:  Naturresurser med ingen/låg förnyelseförmåga_  

Inga naturresurser påverkas.   Inga naturresurser påverkas.   
 

Övriga materiella värden:  
☒   Transporter (t.ex. bil-, järn-, gång- och cykelväg, flygplats, hållplatser och stationer, färjelägen,  

hamn, bro, omlastningspunkter, parkering för bil och cykel) 
 

Beskrivning Inga naturresurser kommer att påverkas av detaljplanen. Nuvarande parkeringsplatser 
kommer att begränsas under en tid.  

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att 
påverkas av planen med avseende på det skyddade eller utpekade materiella värdet  
Beskrivning Det finns inga skyddade eller utpekade områden för materiella värden.  

Planens påverkan  

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna materiella värdena. 
Objekt/aspekt  Sannolikhet Varaktighet Frekvens 
Transporter/ 
parkering 

Sannolik Kort/Varaktig Låg 

Beskrivning 

Detaljplanen medför kort påverkan på transporter men varaktig gällande parkering då 
parkeringsmöjligheterna kan utvecklas och förbättras. Planområdets nuvarande 
användning bevaras.  

Under genomförande av planen 
Viss påverkan kan uppstå i och med att nuvarande parkering tas i anspråk och 
parkering får ske på annan plats. Arbetet planeras genomföras under lågsäsong vilket 
bör minimera påverkan.  

 
Bedömning av påverkan 
 
Sekundära effekter JA NEJ 
Kumulativa effekter (Additiva, Synergiska, Motverkande) JA NEJ 
Samverkande effekter JA NEJ 
Varaktighet  Varaktig 
Storlek/geografisk omfattning Liten 
Totaleffekt (se skala samlad bedömning av alla värden) 0 
Kan planen antas medföra påverkan på materiella värden? JA KANSKE NEJ 
Kan planen antas medföra betydande påverkan på materiella värden? JA KANSKE NEJ 
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Beskrivning 

Detaljplanen medför en mindre positiv påverkan eftersom tillgängligheten av 
parkeringsplatser ökar. Möjligheten att använda parkeringen förhindras under 
genomförandet.  

Om detaljplanen senare utvecklas till park kommer det materiella värdet i form av 
parkeringsplatser att minska och bli negativt.  
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Risker för människors hälsa eller för miljön 
 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn till risker 
för människors hälsa eller för miljön. 

Beskriv risker för människors hälsa eller för miljön I de områden som kan antas komma att påverkas  
av planen.  
☒ Olyckor (t.ex. farliga anläggningar, farligt gods, brand, trafikolycka inkl. tåg- och flygolycka)  
☒ Verksamheter eller störningar som medför risk för omgivningen (t.ex. buller, vibrationer, ljus, lukt, 
damm, sot, luftföroreningar inklusive allergiframkallande ämnen, utsläpp till vatten, markföroreningar)  

Beskrivning 

Planområdet ligger i direkt anslutning till den primära transportleden för farligt gods, 
väg 274. Detaljplanen bidrar inte till en ökad olycksrisk men bidrar med högre aktivitet. 
Detaljplanens förslag om förflyttning av infart från väg 274 mot Lägergatan kommer 
trafiken att öka på den enkelriktade gatan.  

Redogör för de miljökvalitetsnormer som inte följs eller riskerar att inte följas i de områden som kan 
antas påverkas av planen.  
 ☒ Miljökvalitetsnorm för ekologisk status för ytvatten (SFS 2004:660; VISS, se statusklassning)  
 ☒ Miljökvalitetsnorm för kemisk status för ytvatten (SFS 2004:660; VISS, se statusklassning)   
 

Beskrivning 

Planområdet har en sluttande karaktär intill högre liggande vägar. Detta ger en god 
förutsättning för ansamling av dagvatten. Detaljplanen kommer ge en bättre 
dagvattenhantering av området men försumbar i det stora hela.  

Miljökvalitetsnormerna för ekologisk status är klassade som måttlig och uppnår ej god 
status för den kemiska normen. Planen förväntas inte påverka MKN ytterligare under 
eller efter genomförandet i förhållande till dess omfattning.  

Planens påverkan  

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna riskerna för människors hälsa och för miljön. 
Objekt/aspekt  Sannolikhet Varaktighet Frekvens 
Klimatanpassning Högt Varaktig Frekvent 
Olyckor Liten Varaktig Låg 
Störande 
verksamheter 

Liten Varaktig Låg 

Beskrivning 

Detaljplanen kommer minska hårdgjord yta inom planområdet och ge bättre 
förhållande för filtrering enligt förslag. Genomförandet av detaljplanen bör förbättra 
dagvattenhanteringen och minska chansen till föroreningar. Enligt rapport har 
planområdet större möjlighet till klimatanpassning efter genomförande.  
Omdirigering av trafik mot den enkelriktade Lägergatan kan innebära större risk för 
olyckor i och med större belastning och närheten till Vaxö skola.  
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Om detaljplanen utvecklas till parkområde kommer det bli en naturlig rening av 
dagvatten och än mindre hårdgjord yta.  
 
Genomförandet av detaljplanen uppfyller tydligt miljökvalitetsnormer och nationella 
rikt- och gränsvärden, men kan på ett icke betydelsefullt sätt motverka aspekter av 
dessa alternativt bidra obetydligt till att uppfylla dessa.  
 
Under genomförande av planen 
Det finns en risk att störningar i form av buller och ökad trafik uppstår under 
byggnationen.  

 
Bedömning av påverkan 
 
Kan planen antas medföra risker för människors hälsa eller för miljön?  JA KANSKE NEJ 
Kan planen antas medföra betydande risker för människors hälsa eller för 
miljön? JA KANSKE NEJ 

Beskrivning 

Detaljplanen antas inte medföra betydande eller långtgående risker för människors 
hälsa eller miljön.  

Om vidare utveckling av planområdet innebär att det blir en park kan den 
uppskattningsvis ha en lokal positiv påverkan då mer grönyta kommer skapas.  
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Sammanfattande bedömning 

 
 
Särskilda bestämmelser 
 
Gäller undantag från att genomföra miljöbedömning? JA KANSKE NEJ 
Gäller krav på att genomföra miljöbedömning? JA KANSKE NEJ 
 
Betydande miljöpåverkan 
 
Kan planen antas medföra betydande påverkan på kulturvärden? JA KANSKE NEJ 
Kan planen antas medföra betydande påverkan på naturvärden? JA KANSKE NEJ 
Kan planen antas medföra betydande påverkan på sociala värden? JA KANSKE NEJ 
Kan planen antas medföra betydande påverkan på materiella värden? JA KANSKE NEJ 
Kan planen antas medföra betydande risker för människors hälsa eller för 
miljön? JA KANSKE NEJ 

Bedömning Detaljplanen bedöms inte ha betydande miljöpåverkan.   
 
Påverkans totaleffekt  
 
Kan planen antas medföra påverkan på kulturvärden? +1 -2 
Kan planen antas medföra påverkan på naturvärden? +2 -1 
Kan planen antas medföra påverkan på sociala värden? +1 -1 
Kan planen antas medföra påverkan på materiella värden/naturresurser? 0 
Kan planen antas medföra påverkan på risker för människors hälsa eller för 
miljön?  +2 

Samlad bedömning av alla ingående värden (riks/regional, kommunal och 
lokal nivå) +2 

 Bedömning 
Utifrån förväntade och möjlig miljöpåverkan bedöms detaljplanen inte medföra 
betydande miljöpåverkan. De negativa aspekter som kan uppstå under genomförandet 
vägs upp av det slutgiltiga resultatet och föreslagna anpassningar.  

Är det fortfarande oklart om planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör omfattningen 
av planens påverkan fastställas som stöd för det slutliga ställningstagandet.  
Kan möjliga effekter till följd av planen föranleda att allmänhetens behov av information är 
betydande? 

Bedömning Utifrån planens möjliga effekter, samt betydelsen avseende begränsad 
parkeringsmöjlighet och störande aktivitet bör allmänheten informeras.  

Planens karaktäristiska egenskaper måste beaktas, särskilt planens omfattning 

Bedömning Planen blir mer flexibel och möjliggör både park och parkering i anslutning till parken 
Lägret. Visuellt kommer platsen behålla sin storlek samt öppna profil.  

Planens karaktäristiska egenskaper ska beaktas, särskilt planens förening med andra planer? 

Bedömning Planen följer översiktsplanens syfte att utveckla stadskärnan på huvudön Vaxön.  

I vilken utsträckning har planen betydelse för andra planers miljöpåverkan? 

Bedömning Detaljplanen har ingen betydelse för andra planers miljöpåverkan.  
I vilken utsträckning har planen betydelse för genomförande av gemenskapens miljölagstiftning? 
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Bedömning Liten betydelse. Detaljplanen avser förbättra dagvattenhanteringen och kan då öka 
möjligheterna till att uppnå en miljökvalitetsnorm.  

Har planen gränsöverskridande påverkan (indirekt/direkt/internationellt) 
Bedömning Nej. 
Motiverat ställningstagande 
Ställningstagandet utgår från nuvarande planförslag som både medger parkering och park. Att ha en 
flexibel detaljplan möjliggör en hållbar utveckling över tid där användningen kan anpassas om 
förhållanden och behoven i kommunen ändras. Detaljplanen bedöms inte behöva en miljöbedömning 
med miljökonsekvensbeskrivning.  

Detaljplanen har:  

 Liten negativ påverkan på kulturvärden och landskapsbilden i omkringliggande parken Lägret. 
Åtgärder tas genom hänsyn till helheten och bevarandet av den öppna landskapsbilden.  

 Större negativ påverkan på naturvärde, då ett träd inom en allé (biotopsskyddad) behöver tas 
ned. Detta kompenseras på lämpligt sätt med att återinplantera nytt träd i en befintlig allé 
norr om planområdet.  

 Neutral påverkan på sociala värden, då området idag nyttjas som parkering och kommer 
fortsätta som sådan.  

 Begränsad negativ påverkan på materiella/naturresurser, då planområdet utgörs av en 
parkeringsplats och kommer vara otillgänglig. Kompensation för ockuperad parkering sker ej 
under byggnation, utan anpassas till lågsäsong för att minimera negativ påverkan.  

 Liten positiv påverkan för människor hälsa och miljö då dagvattenhanteringen kommer att 
förbättras än i nuläget. Det kan i sin tur påverka möjligheten att lättare uppnå MKN. 

Detaljplanen innebär både positiva och negativa effekter. Planområdet utgörs idag av en mark som 
inte har optimal dagvattenhantering eller underlag. Genomförandet av planen kan bidra till bättre 
filtrering av dagvatten och ett mer hållbart underlag. Med nuvarande användning av planområdet tros 
ingen större ökning av bullernivå uppstå och trafikflödet i anslutning kommer fortfarande ligga inom 
godkänd belastning enligt rapport, trots mer belastning på enkelriktad gata.  

De kultur- och naturvärden som finns inom planområdet tas hänsyn till och kompensation planeras 
utföras för skada inom biotopskydd. Planen inkluderar även möjligheten till ytterligare utveckling av 
planområdet till grönområde om behovet av parkering minskar. Den totala effekten av planförslaget 
bedöms vara positivt, under förutsättning att föreslagna åtgärder utförs. I förhållande till detta är den 
samlade bedömningen att de lokala miljöeffekterna döms positiva.   
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Bilaga 1 
 
Kulturvärden 
Beskriv förekomsten av kulturvärden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen: 
 

Biologiskt kulturarv 
Karaktärsdrag landskap och bebyggelse 
Värdefulla landskapsavsnitt och bebyggelsemiljöer 
Arkitektoniskt värdefulla kulturmiljöer och byggnader 
Arkeologiska kulturmiljöer och lämningar (fornlämningar och fornlämningsområden) 
Immateriella företeelser (till exempel ortnamn eller berättelser som är knutna till platsen) 
Kulturvärden som uppmärksammats av brukare eller allmänhet 

 
Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att 
påverkas av planen med avseende på det skyddade eller utpekade kulturvärdet: 
 

Statliga byggnadsminnen enligt 3 kap. KML 
Kyrkliga kulturminnen enligt 4 kap. KML 
Arkeologiska kulturmiljöer och lämningar (fornlämningar och fornlämningsområden) enligt 2 kap. 
KML 
Nationalpark enligt 7 kap. 2S MB 
Naturreservat/Naturvårdsområde enligt 7 kap. 4 § MB 
Kulturreservat enligt 7 kap. 9 § MB 
Naturvårdsavtal enligt 7 kap. 3 § JB 
Landskapsbildskyddsområde 
Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB 
Riksintresse med hänsyn till natur- och kulturvärden enligt 4 kap. 2 § MB 
Världsarv (Information) 

 
Naturvärden 
 
Beskriv förekomsten av naturvärden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen: 
 
Värdefulla naturtyper eller spridningssamband mellan dessa: 

Naturtyper enligt habitatdirektivet 
Områden enligt Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering eller objekt med högt naturvärde 
Områden enligt Naturvårdsverkets myrskyddsplan eller nationalparksplan 
Områden enligt ängs- och betesmarksinventeringen 
Värdefulla vatten enlighet med Levande Slöar och vattendrag 
Viktiga spridningssamband mellan de naturtyper som förekommer 

 
Värdefulla arter eller spridningssamband för dessa: 
 

Värdefulla fågelarter (I Sverige regelbundet förekommande fågelarter [från bilaga 1 i 
Fågeldirektivet för vilka särskilda skyddsområden skall avsättas) 
Värdefulla växt-, djur-, eller svamparter (Lista över arter i habitatdirektivets bilaga 2 som 
förekommer i Sverige; Arter & naturtyper i habitatdirektivet — Bevarandestatus Sverige) 
Fridlysta växt-, djur-, eller svamparter (4–9 §§) 
Fortplantningsområden eller viloplatser för fridlysta djur (4 § Artskyddsförordningen) 
Rödlistade växt-, djur-, eller svamparter 
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Viktiga spridningssamband för de arter som förekommer 
 
Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade oblekt eller områden som kan antas komma att 
påverkas av planen med avseende på det skyddade eller utpekade naturvärdet: 
 

Nationalpark enligt 7 kap. 2 § MB 
Naturreservat/Naturvårdsområde enligt 7 kap. 4 § MB 
Kulturreservat enligt 7 kap. g § MB 
Naturminne enligt 7 kap. 10 § MB 
Natura 2000 enligt 7 kap. 27 § Ma 
Biotopskyddsområde enligt 7 kap. 11 S MB 
Generellt biotopskydd enligt 7 kap. 11 § MB, 
Djur- och växtskyddsområde enligt 7 kap. 12 § MB 
Strandskyddsområde enligt 7 kap. 13–18 §§ MB 
Naturvårdsavtal enligt 7 kap. 3 § JB 
Stora opåverkade områden enligt 3 kap 2 § MB 
Ekologiskt känsliga områden enligt 3 kap 3 § MB 
Landskapsbildskyddsområde 
Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB 
Riksintresse med hänsyn till natur- och kulturvärden enligt 4 kap. 2 § MB 
Världsarv 
Biosfärsområden 
Våtmarksområden enligt Ramsarkonventionen 
Skyddade marina områden enligt OSPAR 
Skyddade marina områden enligt HELCOM 

 
Sociala värden 
 
Beskriv förekomsten av sociala värden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen: 
 

Parker och andra grönområden inom eller i nära anslutning till områden med sammanhållen 
bebyggelse (tätorts- eller bostadsnära natur) (2 kap. 7 § PBL) 
Lämpliga platser för lek, motion och annan utevistelse (2 kap. 7 § PBL), tex. badplatser, 
skidbackar, lekplatser, ridstjgar, cykelleder, skidspår, motionsspår, vandringsleder, Jakt och fiske, 
orientering, skogsmulle, scouting och klättring. 
Tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och annan utevistelse (8 kap. 9 § PBL) 
Tysta områden 
Turistdestinationer 
Mötesplatser 
Sociala värden som uppmärksammats av brukare eller allmänhet 

 
Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade oblekt eller områden som kan antas komma att 
påverkas av planen med avseende på det skyddade eller utpekade sociala värdet: 
 

Nationalpark enligt 7 kap. 2 § MB 
Naturreservat/naturvårdsområde enligt 7 kap. 4 § MB 
Kulturreservat enligt 7 kap. 9 S MB 
Strandskyddsområde enligt 7 kap. 13–18 §§ MB 
Naturvårdsavtal enligt 7 kap. 3 § JB 
Stora opåverkade områden enligt 3 kap 2 § MB 
Landskapsbildskyddsområde 
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Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB 
Riksintresse med hänsyn till natur- och kulturvärden enligt 4 kap. 2 § MB 
Världsarv 
Biosfärsområden 

 
Materiella värden 
 
Beskriv förekomsten av materiella värden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen: 
 
Naturresurser med högre förnyelseförmåga: 

Skog (skogsbruk) 
Fiske (vilt och odling) 
Mark till rennäring 
Ängs- och betesmark (jordbruk) 
Vilda växter och djur (tex. bär och fisk) 
Energiresurser (t.ex. vattendrag, vind, sol) 
Färskvatten (ytvattenförekomster) 

 
Naturresurser med ingen/låg förnyelseförmåga: 

Åkermark (även plöjbar betesmark, jordbruk) 
Mineraler, bergarter, jordarter 
Energiresurser (t.ex. torv, kol) 
Färskvatten (grundvattenförekomster) 
övriga geologiska resurser (tex. landformer och fossil) 

 
Övriga materiella värden: 

Rekreation, idrott, friluftsliv och turism (större anläggningar) 
Energiförsörjning (tex. anläggningar för energiproduktion, elnät [stamnät, regionnät, lokalt elnät, 
transformator- och kopplingsstationer, utlandskopplingar, ledningsnät för fjärrvärme och 
fjärrkyla, gasledningsnät, drivmedelstationer för båt och bil) 
Hälso- och sjukvård (tex. sjukvård, apotek, omsorg om barn, funktionshindrade och äldre) 
Information och kommunikation (t.ex. telefoni, internet, radiokommunikation) 
Vatten och avlopp (t.ex. reningsverk och ledningsnät för vatten- och avloppsvatten, reservoar, 
brandpost, tryckstegrings- och pumpstationer, tömningsstationer för båt) 
Renhållning (t.ex. deponier, återvinningscentraler och återvinningsstationer) 
Skydd och säkerhet (tex. domstolsväsendet, åklagarverksamhet, militärt försvar, kriminalvård, 
kustbevakning, polis, räddningstjänst, tullkontroll, gränsskydd och immigrationskontroll) 
Transporter (.tex._ bil-, Järn-, gång och cykelväg, flygplats, hållplatser och stationer, färjelägen, 
hamn, bro, omlastningspunkter, parkering för bil och cykel) 

 
Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade oblekt eller områden som kan antas komma att 
påverkas av planen med avseende på det skyddade eller utpekade materiella värdet: 
 

Miljöskyddsområde (7 kap. 19—20 §§ MB; Okänt om miljöskyddsområden förekommer) 
VattenskB3dsområde (7 kap. 21—22 §§ MB) 
Jord- och skogsbruk (3 kap 4 § MB) 
Riksintresse för rennäring, yrkesfiske eller odling av akvatiska djur och växter (3 kap 5 § MB) 
Riksintresse för fyndigheter av ämnen eller material (3 kap 7 § MB) 
Riksintresse för anläggningar för industriell produktion, energiproduktion, energidistribution, 
kommunikationer, 
vattenförsörjning eller avfallshantering (3 kap 8 § MB) 
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Riksintresse för totalförsvaret (3 kap 8 § MB) 
 
Risker tör människors hälsa eller för miljön 
 
Beskriv risker för människors hälsa eller för miljön i de områden som kan antas komma att påverkas av 
planen: 
 

Extrema naturhändelser (t.ex. stormar, höga vattenstånd, översvämning, ras och skred, torka, 
värmebölja, lavin, erosion, jordbävning, epidemier, extrem kyla) 
Olyckor (t.ex. farliga anläggningar, farligt gods, brand, trafikolycka inkl. tåg- och flygolycka) 
Verksamheter eller störningar som medför risk för omgivningen (t.ex. buller, vibrationer, ljus, lukt, 
damm, sot, luftföroreningar inklusive allergiframkallande ämnen, utsläpp till vatten, 
markföroreningar) 
Inomhusmiljö (tex. ljus, buller, fukt, temperatur, radon, strålning, elektromagnetiska fält) 
Vattenbrist, tele- eller elavbrott, fjärrvärmebortfall, IT-bortfall, transportstörning, drivmedelsbrist 
Klimatfaktorer (t.ex. lokalklimat, skuggning) 

 
Redogör för de miljökvalitetsnormer som Inte följs eller riskerar att inte följas i de områden som kan 
antas påverkas av planen: 
 

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft 
Miljökvalitetsnorm för buller 
Miljökvalitetsnorm för kvantitativ status för grundvatten 
Miljökvalitetsnorm för kemisk status för grundvatten 
Miljökvalitetsnorm för ekologisk status för ytvatten 
Miljökvalitetsnorm för kemisk status för ytvatten 
Miljökvalitetsnormer för havsmiljö 

 
 

Bilaga 2 
 
Bedömningsskala:  
 

Konsekvenser Positiva Negativa 

+/- 4 Mycket stora konsekvenser 
 

Betydande positiv påverkan på 
riksobjekt eller regionalt värdefulla 
objekt.  
Bidrar tydligt till att förbättra 
nuvarande överskridna 
miljökvalitetsnormer, rikt- och 
gränsvärden för miljö. 

Betydande negativ påverkan på riksobjekt 
eller regionalt värdefulla objekt.  
Överskrider tydligt miljökvalitetsnormer, 
eller överskrider tydligt nationella rikt- eller 
gränsvärden för miljö. 

+/- 3 Stora konsekvenser 
 

Begränsad positiv påverkan på 
riksobjekt eller värden av regionalt 
intresse, eller betydande påverkan på 
värden av kommunalt intresse. 
Bidrar tydligt med åtgärder i 
miljömålets riktning. 
 

Begränsad negativ påverkan på riksobjekt 
eller värden av regionalt intresse, eller 
betydande påverkan på värden av 
kommunalt intresse. 
Riskerar att överskrida miljökvalitetsnormer, 
nationella riktvärden eller gränsvärden för 
miljö, eller motverkar tydligt nationella 
miljömål. 
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+/- 2 Märkbara konsekvenser Liten positiv påverkan på värden av 
riksintresse eller regionalt intresse, 
eller begränsad påverkan på värden av 
kommunalt intresse, eller omfattande 
påverkan på större lokala värden. 
Uppfyller delvis miljökvalitetsnormer, 
uppfyller huvudsakligen nationella rikt- 
eller gränsvärden, alternativt bidrar på 
ett tydligt sätt till lokala miljömål. 

Liten negativ påverkan på värden av 
riksintresse eller regionalt intresse, eller 
begränsad påverkan på värden av 
kommunalt intresse, eller omfattande 
påverkan på större lokala värden. 
Motverkar delvis nationella miljömål, eller 
motverkar på ett tydligt sätt lokala miljömål. 

+/- 1 Små konsekvenser 
 

Liten påverkan på värden av 
kommunalt intresse. Uppfyller tydligt 
miljökvalitetsnormer och nationella 
rikt- och gränsvärden, men kan på ett 
icke betydelsefullt sätt motverka 
aspekter av dessa alternativt bidrar 
obetydligt till att uppfylla dessa. 

Mindre konsekvenser för lokala värden. 
Motverkar endast i mindre omfattning lokala 
miljömål. 

+/- 0 Inga eller obetydliga 
konsekvenser 

Inga påvisbara effekter eller 
konsekvenser som saknar betydelse för 
de kända värdena. 

Inga påvisbara effekter eller konsekvenser 
som saknar betydelse för de kända värdena. 

 
Vid samlad bedömning indikerar totaleffekten -3 och -4 i någon av checklistorna behov att ta fram en 
miljökonsekvensbeskrivning. Detsamma gäller om den sammanlagda bedömningen för alla ingående 
värden är negativ.
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Post: 185 83 Vaxholm 
Besök: Eriksövägen 27 

Telefon: 08-541 708 00 
Fax: 08-541 331 74 

E-post: kansliet@vaxholm.se 
Webb: www.vaxholm.se 

Org nr: 212000-2908 
Plusgiro: 5302-9435 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Helene Brunnström 
Bygglovsantikvarie 

Del av parken Lägret, detaljplan 422 

Platsbesök: 2018-06-15 
  

1. Förutsättningar 
Denna antikvariska undersökning syftar till att i tidigt skede uppmärksamma kulturhistoriska värden i 
området inför aktuellt detaljplanearbete för fastigheten 1:81, del av parken Lägret. Den befintliga 
tennisbanan planeras tas bort och en ny parkeringsplats anläggas, alternativt parkeringshus uppföras. 
Då träden kring parkeringen och tennisbanorna har en inramande karaktär som berör hela parken 
diskuteras i den här utredningen utifrån ett större perspektiv som innefattar hela parken och 
närområdet.   
 
Enligt plan- och bygglagen får kommunen bestämma hur allmänna platser som är särskilt värdefulla från 
historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt ska skyddas 4:8 § PBL. Byggnader som är 
särskilt värdefulla får inte förvanskas enligt 8:13 § PBL och ändringar av en byggnad ska utföras varsamt 
enligt 8:17 § PBL.  
 
Enligt 2 kap. 6 § PBL vid planläggning i ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende byggnader som 
inte kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda 
marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till  

1. stads- och landskapsbilden, natur och kulturvärdena på platsen och intresset 
av en god helhetsverkan… 

Vid planläggning och i andra ärenden samt vid åtgärder av seende byggnader som inte ingår i ett ärende 
enligt denna lag ska bebyggelseområdets särskilda historiska och kulturhistoriska, miljömässiga, och 
konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga 
karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. 
 
Frågor som förstudien ska svara på   

1. Vilka är de kulturhistoriska värdena?  
2. Hur kan kulturvärdena påverkas, finns risker? Hur kan påverkan på kulturvärdena minimeras? 
3. Behov av ytterligare inventeringar som fördjupar kunskaperna om området, miljön och dess 

byggnader? 
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Översiktsplan 
I riktlinjer för planering nämns att natur- och rekreationsområden ska främst nås med kollektivtrafik och 
via cykelstråk. Värdefulla natur-, kultur- och rekreationsmiljöer ska värnas och utvecklas. (Sid 58). 
 
Parker och offentliga platser bidrar till att göra stadsmiljön attraktiv. I Vaxholm finns tillgång till parker 
inom tätbebyggda områden men de behöver utvecklas. Vaxholms parkmiljöer och stadsrum ska locka 
möten och aktiviteter och ge möjlighet till lek och rekreation som kan främja hälsa och social aktivitet 
samt en plats för undervisning. De ska utformas med olika typer av karaktär och funktioner som gör dem 
tillgängliga och erbjuder lek och aktiviteter för olika grupper. (Sid 60). 
 
I översiktsplanen förklaras att skalan i stadsmiljön är väsentlig och varje tillägg ska noga värderas i 
förhållande till helheten. För helhetsintrycket är hela Vaxön av intresse. Även parkmark och orörd 
terräng har betydelse för helheten. Hela stadskärnan omfattas av riksintresse för kulturmiljövården 
vilket innebär att fortsatt utveckling måste beakta de kulturhistoriska värdena (sid 90). 
 
Grönplan för Vaxön, Kullön och Tenöområdet i Vaxholms stad. 
Grönplanens syftar till att fungera som ett underlag för framtida planering. Den baseras på tre 
grundutredningar som redovisar grönområdenas ekologiska, rekreativa och kulturhistoriska värden.  
Slutsatserna är att de historiska spåren behöver förstärkas med en strategi för bevarande genom 
information, bevarande- och skötselinsatser. Lägret är en kulturhistoriskt värdefull park med ett centralt 
läge och är mångfunktionell.   
 
Gällande detaljplan 
Parken Lägret omfattas av detaljplan 1. Lägret står i detaljplanen som ”allmän plats, planterade”. Det 
finns inga skyddsbestämmelser för parken.  
 
Bevarandeplan 
Bevarandeplanen från 1979 anger Lägret som den självklara samlingspunkten vid fest. Funktionen som 
park med lekplats, fotbollsplan, skridskobana och med gångstråk. Den tidigare användningen som 
militärt övningsfält belyses också.  
 
Riksintresse 
Parken Lägret ligger inom riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap 6 § Miljöbalken. Delar av 
Vaxholms kommun ingår i riksintresset för bland annat farledsmiljö, kommunikationsmiljö och 
militärmiljö. Det motiveras, utmed inloppet till Stockholm via Vaxholm, som visar skärgårdens betydelse 
för huvudstadens sjöfart, livsmedelsförsörjning och rekreationsliv, som speglar levnadsbetingelserna för 
innerskärgårdens befolkning och dess behov av färdstråk till staden alltsedan medeltiden 
Lägret nämns i intressebeskrivningarna och uttryck som militär miljö och småstadsmiljö, ”parkmiljöer 
och det s.k. Lägret, militär övningsplats på stadens tidigare ängs- och åkermarker som omvandlats till 
stadspark.”  
 
Byggnadsminnesförfrågan för Lägret 
Länsstyrelsen utförde en undersökning efter att en fråga om byggnadsminne väckts. Länsstyrelsens 
undersökning visade att Lägret har ett kulturhistoriskt och visuellt samband med tex Storstugan, med 
betydelse för förståelsen av Vaxholms historia som militärstad. Lägret som öppen plats kan berätta om 
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den tidigare stadsgränsen som anslöt mot stadens odlingsmarker, och namnet och de öppna ytorna kan 
kopplas samman med 1800-talets militära övningsfält. Den militära historien är dock svårläsbar i parken 
som sedan länge har karaktären av en stadspark.   
 
Stadsparken kan inte ensamt uppfylla kraven för en byggnadsminnesförklaring med sitt konventionellt 
gestaltade parkrum och senare tillkomna inslag. Trots detta poängterar Länsstyrelsen att det finns 
kulturhistoriska värden ut ett lokalt perspektiv. 
 
Fornlämningar och kulturmiljölagen 
Det finns inga kända fornlämningar på platsen för aktuell detaljplan. 
 
Parken ligger i anslutning till kyrkan och begravningsplatsen, vilken omfattas av Kulturmiljölagens 4:e 
kapitel. Påverkan på eller fynd relaterade till kyrkans anläggning anmäls till Länsstyrelsen. 

2. Beskrivning av parken Lägret 
Parken lägret ligger på Vaxön i Vaxholms stad. Den har sin plats i utkanten av den äldre stadskärnan 
mellan kyrkan, Vaxö skola och skolan Storstugan. Storstugan uppfördes ursprungligen som soldathem 
för kustartillerister och används idag för skolverksamhet.  
  
Ursprungligen var här åker och ängsmark och under 1800-talet användes det som ett militärt exercis- 
och övningsfält. Under den militära användningsperioden hölls skjut- och gymnastikövningar och 
paraduppvisningar. Platsen användes också under andra världskriget för potatisodling. 
 
Efter att kommunen övertog marken 1930 utvecklades den till en stadspark med trädplanteringar och 
möjlighet till rekreation och lek.  
 
Växtligheten och framför allt träden är viktiga och karaktärsbärare för området. Träden ramar in parken, 
parkeringen, tennisbanorna och kyrkogården. Markförhållandena där hela parken böljar, med en 
variation i höjder och berg i dagen. Denna helhet ger platsen en viktig karaktär av natur- och 
kulturvärden.  

3. Bedömning 
Platsen som park, mötesplats och rekreationsområde är en viktig del av Vaxholms stad. Platsen är också 
som tidigare militärt övningsfält, en kulturhistorisk värdefull miljö och viktig för Vaxholms kommuns 
historia, tillsammans med övriga militära komponenter i kommunen.  
 
Länsstyrelsens bedömning av Lägret är att parken inte har de kulturhistoriska värden som krävs för en 
byggnadsminnesförklaring, men det betyder inte att den saknar kulturhistoriska värden.   
 
I projektet med den nya detaljplanen har diskuterats möjligheten att uppföra ett parkeringshus. Det kan 
skada kulturvärdena och rekommenderas inte. Parkeringshusets utformning är i sådana fall den 
viktigaste frågan med tanke på platsens värden och i direkt anslutning till kyrkan, parken som 
rekreationsområde och utkanten av ett kvarter med flerfamiljshus och villor. De karaktärsbärande 
träden kommer påverkas och kanske till och med fällas, vilket omvandlar platsen. 
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Sammantaget är miljön och karaktären i parken och kring kyrkan viktiga. Fälls flera träd går denna 
inramning förlorad. Fälls en större mängd träd påverkas både natur- och kulturvärdena negativt. Natur- 
och kulturhistoriska värdena är för platsen påtaglig och därför föreslås att hela parken införlivas i 
detaljplanen. Innefattas hela parken i planen underlättas möjligheterna att skydda och underhålla den 
som en helhet. Skyddsbestämmelser för natur- och kulturvärdena i detaljplanen behöver utformas. 
 

 
Flygbild över parken och kvarteret. 
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Sammanfattning 

ÅF Infrastructure AB har fått i uppdrag att utföra en dagvattenutredning för detaljplan på 

Kvarteret Lägret på Vaxön i Vaxholm stad. Utredningen gäller ett område på ca 6000m2 

som i dag är grustennisbana och tillfälliga grusparkeringar men som skall göras om till en 

större parkering. Utredningen innefattar beräkningar på flöden före och efter 

ombyggnation samt förslag på hanteringsåtgärder.  

Planområdet ligger centralt på Vaxön, i korsningen Lägergatan/Kungsgatan. Planområdet 

angränsar till en park i norr och till en kyrka i öst. Recipient för dagvattnet är Södra 

Vaxholmsfjärden som i dag klassas med ”Otillfredsställande” ekologisk status och ”Ej god” 

kemisk status. Detta baseras på höga halter näringsämnen och kvicksilver. 

Vaxholms stads dagvattenstrategi betonar att en hållbar dagvattenhantering tar hänsyn 

till såväl kvantitet, kvalitet som gestaltning. För att uppnå detta har ett antal riktlinjer 

tagits fram. Dessa innebär i korthet att ett naturligt avrinningsförlopp skall eftersträvas, 

att dagvattnet inte ska belasta recipienter så att det hotar fauna, flora och 

badvattenkvalitet samt att dagvattenlösningarna ska vara ett positivt tillskott i den urbana 

miljön. 

Flödesberäkningar har utförts för 5- 20-, och 100-årsregn. För planerad situation har en 

klimatfaktor på 1,25 använts. Den planerade situationen medför ett ökat dagvattenflöde 

orsakat  av klimatfaktorn. Mängden föroreningar ökar också jämfört med dagens situation.  

För att hantera dagvattnet föreslås en kombination av åtgärder. Dessa är genomsläpplig 

beläggning, träd i skelettjord samt ränndalar. Dräneringsledningar bör implementeras då 

jordmånen har begränsade perkolationsmöjligheter.  

Med de föreslagna lösningarna uppnås den erforderliga fördröjningsvolymen och 

föroreningshalterna blir mindre än innan ombyggnaden. Med föreslagen höjdsättning 

undviks instängda områden och även dagvatten vid extremregn avleds därför utan att ge 

skador på planområdet.   
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Utredningsområdet är en del av Lägret på Vaxholm som idag främst är parkmark. 

Vaxholms stad vill göra om utredningsområdet till parkeringsplats för att utöka antalet 

parkeringsplatser centralt på Vaxholm. För att söka permanent bygglov för parkering 

krävs en ny detaljplan och i samband med detta skall en dagvattenutredning utföras. 

Detaljplanen är i samrådsfasen. Utredningsområdet är markerat med svart fyrkant i 

Figur 1.  

 

Figur 1. Översiktskarta över planområdet, markerad med en svartstreckad linje (hitta.se, 2018). 

1.2 Uppdragsbeskrivning 

I denna rapport kommer ÅF enligt uppdrag att redovisa för:  

• Beskrivning av recipienternas status med resonemang om hur planen kan 

påverka recipienterna.  

• Beräkning av dagvattenflöden inom aktuellt område innan och efter 

exploatering.  

• Beräknad förändring i föroreningsbelastning från dagvatten från området före 

och efter exploatering. 

• Identifiering av ytor (storlek och placering) som krävs för fördröjning.  

• Förslag på principiell dagvattenhantering inom planområdet.  

• En grov kostnadsuppskattning för anläggning och drift baserat på förslag. 

2 Förutsättningar 

2.1 Underlag 

Följande underlag från beställaren har använts i denna utredning: 
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Underlag Datum 

Uppdragsbeskrivning och offert 2018-10-08 

Primärkarta dwg med extra höjdpunkter och planområde 2018-10-08 

”180918 Del av Lägret Dp 422_presentation” som pdf (inkl tidigare 
gestaltningsförslag) 

2018-10-08 

”Checklista för utredningar i detaljplaneskede” Roslagsvatten 2018-10-08 

Underlag befintliga dagvattenledningar Roslagsvatten 2018-09-24 

”Vaxön - översvämningsanalys-2013” Tyrens 2018-10-08 

VA-plan för Vaxholms stad (inkl Dagvattenstrategi) (2014-09-30) 2018-10-15 

  

  

Följande dokument och villkor har använts i denna utredning: 

Underlag Utgivare Publikationsår 

P83 Svenskt Vatten 2001 

P104 Svenskt Vatten 2011 

P105 Svenskt Vatten 2016 

P110 Svenskt Vatten 2016 

Skyfallskartering Länsstyrelsen 2018 

VISS, Vatteninformationssystem Sverige Länsstyrelsen 2018 

WebbGIS Länsstyrelsen 2018 

Genomsläpplighetskarta SGU 2018 

Jordartskarta SGU 2018 

Vaxön - Översvämningsanalys Tyréns 2013 

2.2 Dagvattenstrategi 

Vaxholms stad utgår ifrån två huvudprinciper gällande dagvatten i sin VA-plan: 

”En klimatanpassad långsiktig hållbar dagvattenhantering ska eftersträvas vid all 

planering för ny och befintlig bebyggelse  

”Dagvattnet som når Vaxholms vattenförekomster ska i största mån hålla sådana 

föroreningsnivåer att det inte försvårar arbetet med att uppnå god status enligt gällande 

miljökvalitetsnormer.”  

Strategin betonar att en hållbar dagvattenhantering tar hänsyn till såväl kvantitet, 

kvalitet och gestaltning. För att uppnå detta har ett antal riktlinjer tagits fram. Dessa 

innebär i korthet att ett naturligt avrinningsförlopp skall eftersträvas, att dagvattnet inte 

ska belasta recipienter så att det hotar fauna, flora och badvattenkvalitet samt att 

dagvattenlösningana ska vara ett positivt tillskott i den urbana miljön. Exempel på 

hanteringsåtgärder strategin tar upp för att nå målen är: 

- Lokalt omhändertagande på enskilda fastigheter 

- Fördröjning nära källan 

- Säkerställa sekundära avrinningsvägar vid extrema regn 
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- Rening vid källan som förstahandsval 

- Kraftigt förorenat dagvatten ska inte blandas med mindre förorenat dagvatten 

- Vid utformning av dagvattenåtgärder skall närheten till vägar där transport av farligt gods 

sker tas i beaktning.  

- Öppna dagvattenlösningar skall prioriteras och utformas så att de blir ett positivt inslag i 

bebyggelsen.  

2.3 Hydrologiska beräkningsmetoder 

Flödesberäkningar görs för 5-, 20- och 100-årsregn med varaktighet på 10 minuter. 

Hänsyn tas till ökade flöden  till följd av klimatförändringarna. För olika återkomsttider 

förväntas ökningen bli cirka 5 – 30 % vilket ger ett spann på klimatfaktorn för det 

beräknade regnet på 1,05 – 1,30. (Svenskt Vatten AB) 

2.3.1 Flöden 

För beräkning av regnintensitet har nedanstående ekvation enligt Svenskt Vatten P110 

kap 10.1 använts. Formeln gäller för regnvaraktigheter upp till ett dygn. 

𝑖Å = 190 ∗ √Å
3

∗
ln(𝑇𝑅)

𝑇𝑅
0,98 + 2 

Där: 

𝑖Å = 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 [𝑙/𝑠, ℎ𝑎] 

𝑇𝑅 = 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑣𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 [𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑟] 

Å = å𝑡𝑒𝑟𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡𝑡𝑖𝑑 [𝑚å𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟] 

Vid beräkning av dagvattenflöden före och efter exploatering används rationella metoden 

med regnintensitet enligt Dahlströms formel ovan. Dagvattenflödena beräknas med 

följande formel. (Svenskt Vatten AB) 

𝑞𝑑𝑖𝑚 = 𝐴 ∗ 𝜑 ∗ 𝑖𝐴 ∗ 𝑘 

Där: 

𝑞𝑑𝑖𝑚 = 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑓𝑙ö𝑑𝑒 [𝑙/𝑠] 

𝐴 = 𝑎𝑣𝑟𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑜𝑚𝑟å𝑑𝑒𝑡𝑠 𝑎𝑟𝑒𝑎 [ℎ𝑎] 

𝜑 = 𝑎𝑣𝑟𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 [−] 

𝑖Å = 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 [𝑙/𝑠, ℎ𝑎] 

𝑘 = 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 

2.3.2 Magasinsvolym 

Enligt instruktioner från beställaren skall  20mm nederbörd på utredningsområdet 

fördröjas. Den erforderliga fördröjningsvolymen tas därmed fram genom att den 

anslutna reducerade arean multipliceras med önskat regndjup enligt formeln nedan: 

𝑈𝑖 = 𝑑𝑟 ∗ 𝐴𝑖 ∗ 𝜑𝑖 = 𝑑𝑟 ∗ (𝐴𝑟𝑒𝑑 ∗ 10000) 

Där: 

𝑈𝑖 = 𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑓ö𝑟𝑑𝑟ö𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚 [𝑚3] 

𝑑𝑟 = 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑑𝑗𝑢𝑝 [𝑚] 

𝐴𝑖 = 𝑜𝑚𝑟å𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑒𝑎 [𝑚2] 

𝜑 = 𝑎𝑣𝑟𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 [−] 

𝐴red = 𝑎𝑣𝑟𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑜𝑚𝑟å𝑑𝑒𝑡𝑠 reducerade 𝑎𝑟𝑒𝑎 [ℎ𝑎] 
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2.4 Miljökrav på recipient för dagvatten 

Recipient för dagvattnet från utredningsområdet är Södra Vaxholmsfjärden. Den är på 

den södra sidan av Vaxön och dess utbredning visas med ljusblå linjering i figur 2.  

2.4.1 Miljökvalitetsnormer för dagvatten 

EU:s vattendirektiv, ramdirektivet för vatten, införlivades i svensk lagstiftning år 2004 som 

Vattenförvaltningen. Arbetet med Vattenförvaltningen utförs med hjälp av så kallade 

miljökvalitetsnormer, normerna fungerar som ett juridiskt styrmedel som införts i svensk 

lag för att komma tillrätta med miljöpåverkan från diffusa utsläppskällor. Normerna för 

vatten beskriver vilken vattenkvalitet en vattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt. 

Varje vattenförekomst statusklassificeras sedan i syfte att beskriva vattenförekomstens 

vattenkvalitet i dagsläget. Huvudregeln är att alla vattenförekomster ska uppnå god status 

eller potential innan år 2021 samt att ingen vattenförekomsts status får försämras, den 

ska istället förbättras eller bevaras. Miljökvalitetsnormer klassas inom två områden för 

vattenförekomster, ekologisk status och kemisk status. (HaV, 2016; VISS) 

Efter att EU-domstolen meddelade den så kallade Weserdomen har kraven skärpts på att 

vattenkvaliteten inte får försämras samt att målen gällande kemisk och ekologisk status 

ska uppnås. Det innebär att statusen för en enskild kvalitetsfaktor, som används för 

statusklassificering av vattenförekomsten, inte får försämras. Projekt eller verksamheter 

som orsakar en försämring riskerar således att inte tillåtas. 

2.4.2 Recipienten- Södra Vaxholmsfjärden  

Södra Vaxholmsfjärdens placering och utbredning framgår i figur 2. 

 

Figur 2. Översiktskarta för recipienten Södra Vaxholmsfjärden (VISS, 2018) 

Recipienten är enligt vattendirektivet en vattenförekomst och klassas i VISS enligt tabell 

1. Statusklassificeringen för ekologisk och kemisk status sattes år 2017 i samband med 

den andra förvaltningscykeln.  

 

Tabell 1. VISS statusklassificering av Södra Vaxholmsfjärden från 2017-02-23. 
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Vattenförekomst 

Ekologisk status Kemisk status 

Status 

(dagsläge) 

MKN 

(framtida mål) 

Status 

(dagsläge) 

MKN 

(framtida mål) 

Södra 

Vaxholmsfjärden 

SE SE592420-

182210 

Otillfredsställande 

ekologisk status 

God ekologisk status 

2027 

Ej god kemisk 

ytvattenstatus 

God kemisk 

ytvattenstatus 

 

Södra Vaxholmsfjärden klassificeras med otillfredsställande ekologisk status. Detta 

grundas på ett otillfredsställande klorofyllvärde, måttliga ljusförhållanden och en förhöjd 

halt av näringsämnen. Den kemiska statusen är satt till ”Uppnår ej god” på grund av 

halterna av kvicksilver och PDBE vilket tagits fram genom regionala mätningar respektive 

en nationell extrapolering. 

Planområdet innefattar både parkeringsplatser och väg vilket är markanvändningar som 

ger upphov till relativt höga föroreningshalter. Ifall ingen rening sker innan dagvattnet 

från dessa områden når recipient riskerar det att bidra till att MKN för recipienten inte 

uppfylls. 

3 Områdets förutsättningar 

3.1 Planbeskrivning 

Planområdet ligger på centrala Vaxön, vid korsningen Lägergatan/Kungsgatan. Det är en 

del av Kvarteret Lägret som förr var ett övningsfält för militärer men i dag till största delen 

består av parkmark. Utredningsområdet består idag av en grustennisbana samt två 

parkeringsplatser. De delar av Kungsgatan och Lägergatan som angränsar till parkeringen 

ingår även de i utredningsområdet. Inga förändringar planeras dock för dessa områden 

varför huvudfokus för denna utredning kommer att ligga på området där tennisbanan och 

parkeringsplatserna ligger. Hädanefter kommer detta delområde refereras till 

som ”parkeringsområdet” och det övriga området som ”vägområdet”. När hela området 

åsyftas används termerna”planområdet” eller ”utredningsområdet”. Planområdet är 

markerat med svart linje och parkeringsområdet med gult i ortofotot i figur 3.  

 

Figur 3 Ortofoto över planområdet med parkeringsområdet markerat med gul linje (Google 2018) 
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Utredningsområdet ligger på ca +8 m ö.h. med lägsta punkten i sydöstra delen på +7,31m 

och högstanivån +9,21m i nordväst. Området är terassliknande uppbyggt med 

parkeringen i väst högst, tennisplanen i mitten lite nedanför och den östra parkeringen  

strax nedanför tennisbanan. Vägarna runtom parkeringarna ligger högre. En karta över 

topografin med lågpunkten(röd cirkel) och högpunkten(blå cirkel) redovisas i figur 4. 

 

Figur 4 Topografi på planområdet. Planområdesgräns markerad med blå linje. 

Området ligger inom verksamhetsområde för dagvatten med Roslagsvatten som VA-

huvudman. För mer information om avvattningen se avsnitt 3.3.  

3.2 Geotekniska förhållanden 

3.2.1 Markförhållanden 

Jordmånen på utredningsområdet består av postglacial lera. Detta innebär låg 

infiltrationshastighet(genomsläpplighet) och därmed begränsade möjligheter till lokalt 

omhändertagande, framförallt vid mer intensiva regn. Jorden håller dock vatten bra. Vid 

platsbesöket vittnade en granne om att det i dagsläget väldigt sällan blev stående vatten 

på de befintliga parkeringarna. Detta tyder på att det för nuvarande jordstruktur vid 

majoriteten av regn går att omhänderta vattnet på planområdet så länge 

fyllningsmaterialet ovanpå leran kan hålla en del vatten och vattnet fördröjs till den grad 

att infiltrationshastigheten är tillräcklig. Ett utdrag ur SGUs jordartskarta visas i figur 5 där 

utredningsområdet är markerat med svart fyrkant. Ingen geoteknisk undersökning har 

utförts på området men detta bör övervägas för att få en bättre bild av jordmånen och 

grundvattennivåerna.  

107



 

Sida 7 av 30 

 

 

Figur 5 Jordmån på planområdet 

3.2.2 Grundvattennivåer 

Det finns i underlaget till denna utredning ingen data om grundvattennivån på 

utredningsområdet. SGUs grundvattenkarta ger området den lägsta nivån för 

uttagsmöjligheter, mindre än 0,16 l/s. I länsstyrelsens webbGIS finns grundvattennivåer 

uppmätta strax norr och söder om utredningsområdet. Nivåerna ligger då på 10 

respektive 7 m men även om det kan ge en fingervisning kring hur det kan vara på 

utredningsområdet så är det en stor osäkerhetsfaktor, dels för att mätningarna inte gäller 

planområdet och dels för att grundvattennivåerna skiftar över året. Det är därmed stor 

osäkerhet kring hur grundvattenförhållandena är just på utredningsområdet.  

3.3 Avrinning 

Utredningsområdet är en del av avrinningsområdet som är markerat med gult i figur 6. 

Den svarta fyrkanten markerar planområdets position.  
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Figur 6 Avrinningsområde planområdet befinner sig i 

Figur 7 visar flödesriktningen för ytavrinnande vatten på planområdet baserat på 

topografi. 

 

Figur 7. Nuvarande avrinning inom utredningsområdet. 
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Den 5 oktober 2018 utfördes ett 

platsbesök. Bilderna i figur 8-13 är tagna 

vid detta tillfälle och används här för att 

visa på hur avrinningen begränsas och 

styrs av platsens utformning. Figur 8 är 

tagen från sydväst och visar på den 

terassliknande utformningen på 

parkeringsområdet.  

Lutningen på parkeringarna är blygsam 

och grusunderlaget gör att 

flödeshastigheten ytterligare begränsas. 

Figur 9 visar den västra och östra 

parkeringen. 

 

Figur 9  Västra(vänster) respektive östra(höger)  parkeringen         

Det är en liten grässlänt runt om 

tennisbanan men det finns en kant 

i slutet av denna så inget vatten 

rinner in på banan den vägen (se 

Figur 10). Inget eller marginellt 

med vatten rinner från 

tennisbanan österut mot 

parkeringen då det finns en 

avskärmning och gräsyta som 

stoppar upp även där.  

Figur 11 visar grusvägen i öster som är planområdets lägsta 

punkt. Häcken bredvid kan ha en fördröjande verkan så att 

lite vatten förväntas rinna från parkeringen till grusvägen.   

Begränsad avrinning sker in på parkeringsområdet på grund 

av kantade vägar och en liten gräshöjd norr om 

tennisbanan(se figur 12). Viss avrinning kan dock ske in 

söderifrån via infarten till parkeringarna. Infarten visas i figur 

13. 

Figur 8 Parkeringsområdet från sydväst 

Figur 10 Slänt vid tennisbanan 

Figur 11 Grusväg i den östra den av 
planområdet (bild tagen från norr) 
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Figur 12 Gräshöjden norr om tennisbanan (vänster bild tagen från norr, höger bild tagen från öst) 

 

 

Figur 13 Infart till parkeringsområdet 

Området är del av verksamhetsområde för dagvatten. Dagvattennätet ligger under 

Lägergatan och Kungsgatan och tar därmed hand om dagvattnet från vägarna. Några 

brunnar finns i angränsande områden på parkeringsområdet. En översikt över 

dagvattenledningarnas placering på planområdet redovisas i figur 14. 

Dagvattenledningarna  illustreras med grön färg.  

 

Figur 14 Dagvattenledningar (grönt) på planområdet 
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3.4 Markavvattningsföretag 

Markavvattningsföretag är gemensamhetsförläggningar enligt anläggningslagen och är en 

vanlig företeelse i Sverige där bönder under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal dikade ut 

stora ytor för att odla upp kärr, mosse eller annan vattendränkt mark. Företaget måste 

omprövas eller avvecklas om flöden till företaget avleds eller förändras. (Länsstyrelsen, 

2017) 

Det finns enligt Länsstyrelsen inga registrerade markavvattningsföretag på eller i närheten 

av utredningsområdet.  

3.5 Lågpunktskartering 

Den östra delen av parkeringsområdet markeras som ett instängt område både i 

översvämningsanalysen för Vaxön och i Länsstyrelsens skyfallskartering. Det gäller 

tennisbanan och vidare österut. Området räknas inte till de helt översvämmade i analysen 

men enligt Länsstyrelsen finns det risk för stående vatten på 10-30 cm på tennisbanan och 

den östra parkeringen. Figur 15 och 16 visar urklipp ur Länsstyrelsens respektive Tyréns 

översvämningskarteringar. Utredningsområdet är markerat med svart fyrkant.  

 

Figur 15 Länsstyrelsens översvämningskartering (webbGIS) 
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Figur 16 Översvämningskartering från ”Vaxön - översvämningsanalys-2013” med planområdet markerat med svart fyrkant 

4 Flödesberäkningar 

4.1 Befintlig situation 

Utredningsområdet består i dag av en grustennisbana, parkering, gångväg, gräsyta och 

väg. Parkeringsplatserna på området som ska göras om har grusunderlag. 

Markanvändningen illustreras i bilaga 1 samt i figur 17 nedan. 

  

Figur 17. Befintlig markanvändning för planområdet. 

4.1.1 Markanvändning 

Tabell 2 beskriver den befintliga markanvändningen genom att redovisa de separata 

ytornas totala area, avrinningskoefficienter samt dess reducerade yta. 

P110 har använts som utgångspunkt vid valet av avrinningskoefficienter. För 100-

årsregnet har avrinningskoefficienterna höjts på grund av att regnintensiteten är högre 

och att exempelvis gräsytor snabbt mättas vid kraftiga regn.  
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Tabell 2. Areaberäkning för befintlig markanvändning inom planområdet. Avrinningskoefficient för 100-

årsregn inom parantes. 

Delområde Markanvändning Yta [m2] Avrinningskoefficient Reducerad yta [ha] 

Parkeringsområdet Grusparkering 1452 0,4 (0,8) 0,058 

 Grustennisbana 627 0,4 (0,8) 0,025 

 Gräsyta 1370 0,1 (0,5) 0,014 

 Gångväg grus 154 0,2 (0,6) 0,003 

 GC-väg asfalt 304 0,8 (1) 0,024 

Vägområdet Asfaltsparkering 202 0,8 (1) 0,017 

 Väg  960 0,8 (1) 0,077 

 GC-väg asfalt 316 0,8 (1) 0,025 

 Gräsyta 635 0,1 (0,5) 0,006 

Totalt  6019  0,249 

4.1.2 Flöden 

Flödesberäkningar har utförts enligt ekvationer i avsnitt 2.3.1 samt reducerade ytor enligt 

tabell 2. Regnintensitet har beräknats med specifikt flöde för 5, 20 och 100-årsregn och 

en regnvaraktighet på 10 minuter. 

• 𝑖5−å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,10𝑚𝑖𝑛 = 181 𝑙
𝑠⁄ , ℎ𝑎 

• 𝑖20−å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,10𝑚𝑖𝑛 = 287 𝑙
𝑠⁄ , ℎ𝑎 

• 𝑖100−å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,10𝑚𝑖𝑛 = 489 𝑙
𝑠⁄ , ℎ𝑎 

Dagvattenflödet har beräknats utan klimatfaktor för befintlig markanvändning. 

Resultaten för planområdet redovisas i tabell 3. Volymerna baseras på ett 10-

minutersregn. För 100-årsregnet har avrinningskoefficienterna enligt kutym höjts pga. 

den höga regnintensiteten och snabbt mättade gräsytor. 

Tabell 3. Beräknade dagvattenflöden för befintlig situation vid ett 5- 20 och 100-årsregn. 

Delområde 

Flöde [l/s]  Volym (m3) 

5-årsregn 20-årsregn 100-årsregn 5-årsregn 
20-

årsregn 

100-

årsregn 

Parkeringsområdet 22,5 36,6 134,1 13,5 21,4 80,5 

Vägområdet 22,6 35,7 87,8 13,5 21,4 52,7 

Totalt 45,1 71,3 221,9 27,0 42,8 133,1 

4.2 Planerad utformning 

Den planerade förändringen innebär att tennisbanan försvinner och det istället för två 

separata parkeringar blir en stor parkering. Den nya markanvändningen illustreras i bilaga 

2 och i urklippet i figur 18 nedan.  
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Figur 18. Planerad markanvändning för planområdet. 

4.2.1 Markanvändning 

Tabell 4 beskriver den planerade markanvändningen genom att redovisa de separata 

ytornas totala area, avrinningskoefficienter samt dess reducerande yta. 

För 100-årsregnet har avrinningskoefficienterna höjts på grund av att regnintensiteten är 

högre och att exempelvis gräsytor snabbt mättas vid kraftiga regn. För de ytor som är 

avsedda för hanteringsåtgärder med skelettjord har avrinningskoefficienten 0,1 valts då 

dessa ytor kommer att vara ytor med växtlighet. 

Tabell 4. Areaberäkning för planerad markanvändning inom planområdet. 

Delområde Markanvändning Yta [m2] Avrinningskoefficient 
Reducerad yta 

[ha] 

Parkeringsområdet Parkering körytor 1218 0,4 (0,8) 0,049 

 Uppställningsytor 1150 0,2 (0,8) 0,023 

 
Träd och grönytor 

hantering 

373 

0,1 (0,5) 0,004 

 Gräsytor  678 0,1 (0,5) 0,007 

 GC-väg (grus) 145 0,2 (0,6) 0,003 

 GC-väg (asfalt) 341 0,8 (1) 0,027 

Vägområdet GC-väg (asfalt) 316 0,8 (1) 0,025 

 Parkering 202 0,8 (1) 0,016 

 Väg 960 0,8 (1) 0,077 

 Gräsytor  635 0,1 (0,5) 0,006 

Totalt  6019  0,237 

4.2.2 Flöden 

Översiktliga flödesberäkningar har utförts enligt ekvationer i avsnitt 2.3.1, reducerade 

ytor enligt tabell 4 samt med en klimatfaktor på 1,25. Regnintensitet har beräknats med 

specifikt flöde vid ett 10 minuters 5-, 20- och 100-årsregn. 

• 𝑖5−å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,10 𝑚𝑖𝑛 ∗ 1,25 = 226 [𝑙
𝑠⁄ , ℎ𝑎] 

• 𝑖20−å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,10 𝑚𝑖𝑛 ∗ 1,25 = 358 [𝑙
𝑠⁄ , ℎ𝑎] 
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• 𝑖100−å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,10 𝑚𝑖𝑛 ∗ 1,25 = 611 [𝑙
𝑠⁄ , ℎ𝑎] 

Resultaten för dagvattenflöden samt volym redovisas i tabell 5. 

Tabell 5. Beräknade dagvattenflöden och dess volym för planerad situation vid ett 5- 20- och 100-årsregn med 

en klimatfaktor på 1,25. 

Delområde 

Flöde [l/s]  Volym (m3) 

5-årsregn 20-årsregn 100-årsregn 5-årsregn 
20-

årsregn 

100-

årsregn 

Parkeringsområdet 24,3 38,4 153,6 14,6 23,0 92,2 

Vägområdet 28,2 44,6 76,1 16,9 26,8 45,7 

Totalt 52,5 83,0 229,7 31,5 49,8 137,8 

 

I och med förändringen på planområdet kommer dagvattenflödet att öka något. Ökningen 

beror främst på klimatfaktorn, utan den skulle dagvattenflödet minska. För att 

förändringen på planområdet inte ska innebära någon försämring av dagsläget krävs 

därför mindre fördröjningsåtgärder. Vid extrema regn ökar flödet extra mycket på grund 

av att det finns rätt stor andel icke hårdgjorda ytor som i samband med de kraftiga regnen 

ger upphov till mer ytavrinning.  

4.3 Magasinsvolym 

Enligt Vaxholms  stad skall 20 mm av nederbörden kunna fördröjas på planområdet. Detta 

innebär att det krävs en magasinsvolym på 48m3 för att uppfylla fördröjningskravet. 

Uppdelat på de två delområdena innebär det 23m3 för Parkeringsområdet och 25m3 för 

Vägområdet. Ifall fördröjningsåtgärder av den storleken anläggs kommer området att 

kunna hantera regn i storleksordningen 20-årsregn utan överbelastning av systemet. 

Beräkningarna har utförts i enlighet med formler och antaganden i avsnitt 2.3.2.  

5 Föroreningsberäkningar 

Översiktliga beräkningar har utförts i databasen StormTac för föroreningskoncentrationer 

och -mängder inom området före och efter exploatering. Koncentrationerna och 

mängderna har summerats för de två delområdena och redovisas i tabell 6 och 7 som 

planområdets totala föroreningsbidrag till recipienten. De markanvändningar som 

använts i beräkningarna återfinns i tabell 2 och 4. 

De ämnen som analyserats är de 13 standardämnena enligt StormTac. 

Tabell 6. Föroreningskoncentrationer (µg/l) för hela planområdet före och efter exploatering. Koncentrationer 

som överskrider de för befintlig situation är rödmarkerade. 

Förorening Enhet Befintlig situation Planerad situation 

Fosfor (P) µg/l 120 120 

Kväve (N) µg/l 1800 1900 

Bly (Pb) µg/l 15 18 

Koppar (Cu) µg/l 27 31 

Zink (Zn) µg/l 75 90 

Kadmium (Cd) µg/l 0,28 0,32 

Krom (Cr) µg/l 7,1 9 

Nickel (Ni) µg/l 6,6 8,5 

Kvicksilver (Hg) µg/l 0,053 0,061 

Suspenderad substans (SS) µg/l 69000 86000 

Oljeindex (Olja) µg/l 480 570 

PAH16 µg/l 1,4 1,8 

Benso(a)pyren (BaP) µg/l 0,026 0,034 

116



 

Sida 16 av 30 

 

*Beräknade med årsmedelnederbörd på 636 mm. 

Tabell 7 Föroreningsmängder (kg/år) för hela planområdet före och efter exploatering. Mängder som 

överskrider de för befintlig situation är rödmarkerade. 

Förorening Enhet Befintlig situation Planerad situation 

Fosfor (P) kg/år 0,29 0,35 

Kväve (N) kg/år 4,5 5,2 

Bly (Pb) kg/år 0,037 0,051 

Koppar (Cu) kg/år 0,068 0,086 

Zink (Zn) kg/år 0,19 0,25 

Kadmium (Cd) kg/år 0,00071 0,0009 

Krom (Cr) kg/år 0,018 0,025 

Nickel (Ni) kg/år 0,017 0,024 

Kvicksilver (Hg) kg/år 0,00013 0,00017 

Suspenderad substans (SS) kg/år 170 230 

Oljeindex (Olja) kg/år 1,2 1,6 

PAH16 kg/år 0,0037 0,0051 

Benso(a)pyren (BaP) kg/år 0,000066 0,000094 

*Beräknade med årsmedelnederbörd på 636 mm. 

I och med förändringen så kommer föroreningarna från planområdet att öka. 

Föroreningshaltens storlek varierar beroende på föroreningstyp men majoriteten av 

ämnena ökar med minst 20 %. Studeras mängdökningen ökar alla utom fosfor med minst 

20 %, och majoriteten med 30 %. Störst ökning har BaP med en 31-procentig ökning av 

halten och en mängdökning på 42 %.  

6 Dagvattenhantering 

6.1 Allmänna rekommendationer 

Dagvattenhanteringen ska följa de riktlinjer som beskrivs i avsnitt 2.2. Ytor med lägre 

avrinningskoefficienter ska därför premieras och åtgärder ska införas för att inte 

föroreningshalterna i dagvattnet blir för höga. Lösningar som bidrar till en trevlig närmiljö 

ska väljas i första hand ifall det är tekniskt möjligt.  

6.1.1 Höjdsättning och översvämningsrisk 

Vid kraftigare regn än de dimensionerande 10-årsregnen kommer vattnet inte kunna 

avledas tillräckligt snabbt via det planerade dagvattensystemet. Då måste området vara 

höjdsatt så att vattnet avrinner mot områden som kan översvämmas utan skador. Svenskt 

Vatten rekommenderar att nybyggda fastigheter dimensioneras så att 

marköversvämningar med skador på byggnader sker mer sällan än vart 100:e år (Svenskt 

Vatten P110, 2016). För att förhindra stående vatten på parkeringen leds dagvattnet 

genom lutning österut mot GC-vägen. Vattnet på vägområdet leds vidare via gatunätet.  

6.1.2 Miljöanpassade materialval 

För att minska miljöpåverkan på dagvattnet bör material som inte innehåller miljöskadliga 

ämnen väljas. Kända material som avger föroreningar är exempelvis takbeläggning, 

belysningsstolpar och räcken som är varmförzinkade eller i övrigt innehåller zink. 

Plastbelagda plåttak avger organiska föroreningar. Planen bör därför inte föreskriva 

material som ger ifrån sig miljöskadliga ämnen som exempelvis zinktak. Byggvaror bör 

klara egenskapskriterier som satts upp av branschorganisationer såsom BASTA eller 

Byggvarubedömningen. För att undvika onödigt tillskott av miljöfarliga ämnen är det 

viktigt att tidigt se över de materialval som ska användas för byggnation. 
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6.2 Dagvattenlösningar 

För att hantera dagvattnet på planområdet föreslås att träd i skelettjord och 

genomsläpplig beläggning implementeras. I de följande två avsnitten presenteras dessa 

tekniker.  

6.2.1 Träd i skelettjord 

Skelettjord är en teknik som har tagits fram för att skapa goda förutsättningar för träd 

som planteras i en hårdgjord statsmiljö. Skelettjord kan även fungera som ett 

underjordiskt magasin för dagvatten och bidra med fördröjning och rening. 

Varje träd ska ges en skelettjordsvolym på minst 15 m3/träd. Trädrötterna ska ges 

möjlighet att växa i princip obegränsat i åtminstone två riktningar. Minimibredden på 

växtbädden bör inte understiga 4 meter för större skogsträd, typ lind, lönn och ek. För 

mindre träd typ rönn, körsbär och prydnadsapel, ska bredden aldrig understiga 2 meter. 

Generösare växtvolymer ger bättre växtförutsättningar. Växtbädden bör ha ett djup på 

0,8-1 meter. Figur 19 visar en schematisk skiss över plantering av träd i skelettjord. Vid tät 

beläggning på skelettjorden krävs regelbunden rensning av brunnar så att vattentillförseln 

kan upprätthållas. Vid hög belastning av föroreningar kan skelettjorden behöva bytas ut 

med jämna mellanrum (Stockholm Vatten och Avfall, 2017b). Fördröjningsvolymen i 

skelettjorden skapas av porvolymen som i den vanliga skelettjorden är omkring 10 % och 

i luftig skelettjord cirka 30 % av den totala volymen. 

 

Figur 19. Schematisk illustration över plantering av träd i skelettjord (Stockholm stad, 2018). 

6.2.1.1 Drift och skötsel  

De första två åren kan etableringsstöd behövas för träden. Ifall skelettjorden ligger under 

tät beläggning krävs regelbunden rensning av brunnarna, vanligtvis ca en gång per år. Med 

hög föroreningsbelastning kan utbyte av skelettjorden bli aktuellt. Partiklar i dagvattnet 
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som sätter igen porer gör att utbyte av jorden beror mycket på hur närområdet ser ut och 

mängden sedimenttransport med dagvattnet. Ingen gödsling eller bevattning krävs då 

dagvattnet står för detta.  

6.2.2 Genomsläppliga beläggningar 

En genomsläpplig beläggning kan användas som alternativ till traditionell asfalt och 

bidrar med flödesutjämning och rening av dagvatten. Ytor som släpper igenom vatten 

minskar även risken för översvämningar vid kraftiga regn. Exempel på en 

genomsläppliga beläggningar kan ses i figurerna 20-22. 

 

Figur 20. Exempel på genomsläpplig betongbeläggning med grusfogar. 

 

 

Figur 21. Exempel på genomsläpplig betongbeläggning med gräs. 
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Figur 22. Exempel på genomsläpplig beläggning med gräs (alltimark.se). 

Grus, hålstensbeläggning, beläggningar med genomsläppliga fogar och genomsläpplig 

asfalt är några beläggningsexempel. Under den översta beläggningen finns lager av 

makadam i olika grovlekar som släpper igenom och filtrerar dagvattnet nedåt. När vattnet 

rinner genom beläggningen och underlaget renas det i flera steg genom sedimentation, 

filtrering och fastläggning. En genomsläpplig beläggning bidrar till effektiv ytanvändning 

då flödesutjämning skapas direkt under beläggningsytan. För att funktionen på 

genomsläppliga beläggningar ska bibehållas krävs kontinuerligt underhåll så de inte sätter 

igen. 

Beroende på markens infiltrationskapacitet kan genomsläppliga beläggningar anläggas på 

olika sätt. Är infiltrationskapaciteten begränsad kan dräneringsledningar anläggas. Är det 

mindre än en meter till grundvattnet under överbyggnaden bör vattnet inte infiltreras och 

kan då anläggas med exempelvis en tät duk och ledningar som avleder vattnet som 

infiltrerar. Se figur 23 och 24 för exempel på hur system med genomsläppliga beläggningar 

kan utformas. 

En yta med genomsläpplig beläggning upplevs oftast som mjukare och mer trivsam. 

 

Figur 23. Genomsläppliga beläggningar med infiltration och dräneringssystem (CIRIA, 2015). 
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Figur 24. Genomsläppliga beläggningar utan infiltration (CIRIA, 2015). 

6.2.2.1 Drift och skötsel  

Genomsläppliga beläggningar behöver regelbundet underhåll då partiklarna i dagvattnet 

efter ett tag kan sätta igen beläggningen. Detta görs på olika sätt beroende på beläggning 

exempelvis högtrycksspolning, vakuumsugning eller utbyte av igensatt fogmaterial. 

Exempelvis gör 1-2 vakuumsugningar per år att permeabel asfalt är välfungerande. Om 

armerat gräs används är även gräsklippning en del av underhållet.  

6.3 Föreslagen dagvattenhantering 

I detta avsnitt beskrivs ett förslag på dagvattenhantering på planområdet inklusive en 

grov kostnadsuppskattning för anläggning och drift. 

6.3.1 Översikt 

I figur 25 ses en skiss över föreslagen dagvattenhantering för planområdet. Här ges en 

ungefärlig bild av dagvattensystemens storlek och placering i planområdet. En mer 

detaljerad dagvattenplan kan ses i bilaga 3. 

 

Figur 25 Dagvattenåtgärder på planområdet. 
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För att hantera dagvattnet används beläggningar med låg avrinningskoefficient, 

skelettjord samt ränndalar. Höjdsättningen är utförd så att hela området lutar åt öster. 

På detta sätt undviks instängda områden och översvämningar. Uppställningsplatserna 

ytsätts med armerat gräs vilket ger låg avrinning och bidrar med grönska. Skelettjord 

placeras i områden mellan och runt parkeringsplatsen. Där planteras träd och eventuellt 

andra växter. Skelettjorden fördröjer och renar dagvattnet och det leds sedan ut via 

dräneringsledningar till dagvattennätet.  Ränndalar konstrueras på strategiska platser på 

körytorna för att samla upp och leda vattnet mot skelettjorden. Valet av grus till 

parkeringens körytor är positivt för ytavrinningen då detta enligt schablonvärden 

minskar ytavrinningen med mer än hälften jämfört med en normal asfaltsyta. Det finns 

inga åtgärder inplanerade på vägområdet då kraven på fördröjning och rening på 

området uppfylls genom att hanteringsåtgärder implementeras på parkeringsområdet 

där det ändå kommer att byggas om.  

Med 1 m djup skelettjord på alla hanteringsytor krävs en porositet på 0,13 för att uppnå 

den erforderliga magasinsvolymen. Det kan vara fördelaktigt att välja en jord med högre 

porositet så att det finns marginal att ta av ifall jorden med tiden packas ihop och fylls 

på med partiklar från dagvattnet. Skelettjorden anläggs med dräneringsledningar vilka 

leds till dagvattennätet då möjligheterna för lokal infiltration är begränsade på grund av 

jordmånen. Det kan vara bra att komplettera med en geoteknisk undersökning på 

platsen för att konfirmera infiltrationsmöjligheterna, undersöka djup och se hur 

grundvattennivån ligger.  

Gröna lösningar har valts för att de ger en god reningsgrad men även för deras 

rekreationella egenskaper. De passar bra i den tanke som kommunen har med att göra en 

bra övergång mellan park och parkering. Dessutom ligger det i linje med 

dagvattenpolicyns mål om lokalt omhändertagande. 

6.3.2 Kostnadsuppskattning anläggning och drift 

Anläggning av träd i skelettjord för detta sammanhang uppskattas kosta ca 60 000 SEK per 

träd. Området rymmer ca 15 träd vilket innebär en kostnad på 900 000 SEK. Då det inte 

krävs någon bevattning eller gödsling av träd i skelettjord är det rensning av brunnarna 

och eventuellt utbyte av jorden som är den huvudsakliga driftkostnaden. Etableringsstöd 

kan vara aktuellt de första två åren. En grov kostnadsuppskattning är ca 6000/träd de 

första två åren och sedan 500 kronor/träd årligen. Detta innebär en totalkostnad för 15 

träd på 150 000 för en 10-årsperiod.   

Anläggning av genomsläpplig beläggning kostar ca 850 SEK/m2 för armerat gräs. Med 

1150m2 armerat gräs på planområdet innebär detta en anläggningskostnad på 977 500 

SEK. Driftskostnaden för armerat gräs beror på hur ofta materialet sätts igen och vilken 

metod som väljs för rensning. Rensning kan bli aktuellt 1-2 ggr per år.  

6.4 Föroreningsberäkningar efter föreslagen dagvattenlösning 

Detta kapitel redovisar hur dagvattenåtgärderna som rekommenderats i kapitel 6.3 

påverkar planområdets slutgiltiga föroreningsbidrag. 

Tabell 8 och 9 redovisar de totala föroreningskoncentrationerna och 

föroreningsmängderna efter föreslagna åtgärder för dagvattenhanteringen inom 

planområdet. Åtgärderna innefattar anläggningar i form av skelettjord vilken tar hand 
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om ytavrinningen från vissa delar av planområdet. Beräkningarna har utförts i databasen 

StormTac. 

Tabell 10 redovisar den procentuella reningseffekten av föroreningsmängder efter det att 

dagvattnet passerat reningsanläggningarna. 

Tabell 8. Föroreningskoncentrationer (µg/l) före exploatering och efter exploatering med föreslagna 

dagvattenlösningar.  

Förorening Enhet Befintlig situation 
Efter föreslagen 

dagvattenlösning 

Fosfor (P) µg/l 120 89 

Kväve (N) µg/l 1800 985 

Bly (Pb) µg/l 15 5,85 

Koppar (Cu) µg/l 27 14,25 

Zink (Zn) µg/l 75 34 

Kadmium (Cd) µg/l 0,28 0,1595 

Krom (Cr) µg/l 7,1 2,75 

Nickel (Ni) µg/l 6,6 2,35 

Kvicksilver (Hg) µg/l 0,053 0,0395 

Suspenderad substans (SS) µg/l 69000 23700 

Oljeindex (Olja) µg/l 480 300 

PAH16 µg/l 1,4 0,57 

Benso(a)pyren (BaP) µg/l 0,026 0,0125 

*Beräknade med årsmedelnederbörd på 636 mm. 

Tabell 9. Föroreningsmängder (kg/år) före exploatering och efter exploatering med föreslagna 

dagvattenlösningar.  

Förorening Enhet Befintlig situation 
Efter föreslagen 

dagvattenlösning 

Fosfor (P) kg/år 0,29 0,243 

Kväve (N) kg/år 4,5 2,68 

Bly (Pb) kg/år 0,037 0,0163 

Koppar (Cu) kg/år 0,068 0,0394 

Zink (Zn) kg/år 0,19 0,094 

Kadmium (Cd) kg/år 0,00071 0,00044 

Krom (Cr) kg/år 0,018 0,0076 

Nickel (Ni) kg/år 0,017 0,0065 

Kvicksilver (Hg) kg/år 0,00013 0,00011 

Suspenderad substans (SS) kg/år 170 64,2 

Oljeindex (Olja) kg/år 1,2 0,83 

PAH16 kg/år 0,0037 0,00155 

Benso(a)pyren (BaP) kg/år 0,000066 0,000034 

*Beräknade med årsmedelnederbörd på 636 mm. 

Tabell 10. Reningseffekten av planerad situation med föreslagna dagvattenlösningar. 

Reningseffekt [%] 

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja PAH16 BaP 

26 48 68 54 62 50 69 72 35 72 47 68 63 

Med föreslagna dagvattenhanteringsåtgärderna uppnås reningseffekter på 26 till 72 % 

beroende på ämne (se tabell 10 ovan). Föroreningsreduktionerna innebär att både 
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halter och mängder är mindre för den planerade utformningen med rening än för den 

befintliga utformningen. Därmed uppnås kravet att ingen försämring får ske på 

planområdet i och med detaljplaneändringen. Högst förbättring jämfört med befintlig 

situation uppnås för krom, nickel och lösta föreningar där mängderna minskar med 58, 

59 respektive 62 %.  

7 Slutsats och rekommendationer 

Enligt beräkningarna på den nya markanvändningen på planområdet där hänsyn tagits till 

ett förändrat klimat kommer dagvattenflödet från planområdet att öka med ca 15 %. Även 

mängden föroreningar i dagvattnet kommer att öka. Den nya situationen kräver en 

magasinsvolym på 48 m3 för att uppfylla kravet på omhändertagande av 20 mm.  

Även om det finns begränsade infiltrationsmöjligheter på planområdet på grund av 

jordmånens typ går det bra att implementera gröna lösningar för att hantera dagvattnet. 

Det fördröjda och renade dagvattnet leds vidare till dagvattennätet via 

dräneringsledningar. Träd och annat växtlighet i skelettjord passar bra in på planområdet 

då de både uppfyller kraven på dagvattenhantering men även bidrar till den naturliga 

övergång från den intilliggande parken som efterfrågas.  

I och med den nya höjdsättningen bildas inga instängda områden på planområdet. Genom 

de föreslagna dagvattenhanteringsåtgärderna uppnås den erforderliga 

fördröjningsvolymen och föroreningshalterna från planområdet blir lägre än de är idag. 

Den föreslagna planlösningen innebär således mer grönska, mer fördröjning och mindre 

föroreningar än idag.           
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Bilagor  

Bilaga 1 – Befintlig markanvändning 

Bilaga 2 – Planerad markanvändning 

Bilaga 3 – Översikt föreslagen dagvattenhantering 
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1. Bakgrund

1.1. Befintliga förhållanden 

20m

Kungsgatan
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1.1.1. Parkering

Den befintliga parkeringsplatsen rymmer ca 60 bilar. Parkeringen är 
upplåten för parkering under som mest 12 timmar. Detta begränsar 
användandet av parkeringsplatsen till dagbesökare eller arbetande, 
pendlare och boende eller besökare som parkerar över natten.

En översiktlig parkeringsundersökning visade att det som mest 
stod 19 bilar i den del som ligger närmast kyrkan, medan det på 
delen närmast Lägergatan som mest stod 4 bilar. Av de 18 bilar 
som stod parkerade på morgonen vid kl. 07.30 var 10 stycken kvar 
kl. 16.00. Detta ger en omsättning av de parkerade bilarna på 44 
%, räknat på hela dagen. Detta måste betraktas som lågt. Under 
samma tid körde 5 bilar in till parkeringen. 

Morgonen efter var 3 av de bilar som stod parkerade kvällen innan 
kvar på parkeringen. Högt räknat har 30 bilar parkerat här under 

Vaxholm stad har identifierat behov av fler parkeringsmöjligheter centralt på Vaxön. Den aktuella platsen används redan i dag dels 
som bilparkering, dels som tennisplan och anges som Allmän platsmark, parkmark i gällande detaljplan. För att möjliggöra en annan 
markanvändning, permanent parkeringsplats, krävs en ny detaljplan. Denna trafikutredning utgör ett av underlagen till ändring av detaljplanen 
och möjliggör att en väl gestaltad och trafiksäker miljö skapas. I uppdraget ingår att undersöka alternativa in-/utfarter till parkeringen från 
Kungsgatan.

Figur 1. Översiktskarta som visar den befintliga parkeringsplatsen och tennisplanen som Vaxholms stad ämnar omvandla till ytterligare en 
parkeringsyta. Kartan visar även trafikanternas rörelsemönster i anslutning till området.  

en dag i slutet av september. Dessa ger upphov till högst 60 
fordonsrörelser per dygn. Av dessa fordonsrörelser var cirka hälften 
koncentrerade till högtrafiken.

Som en jämförelse undersöktes den snedställda parkeringen längs 
Lägergatan. Den upptogs som mest av 33 bilar varav 13 stycken 
stod kvar kl. 16.00. Detta ger en omsättning på 61 % räknat på 
hela dagen. Av de 13 bilarna som stod parkerade på kvällen stod 7 
stycken kvar på morgonen dagen efter. 

Omsättningen på de parkerade bilarna längs Lägergatan var 
högre än på parkeringen vid kv. Lägret. Förklaringen är att främst 
lärare på Vaxö skola parkerar på den snedställda parkeringen. Vid 
platsbesöket noterades att föräldrar som skjutsade sina barn till 
skolan parkerade här men de stod aldrig längre än 20 min.

UTREDNINGSOMRÅDE 
PARKERING

Busshållplats
Stig

Gångbana

Cykelbana

Bilväg
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1.1.2. Trafikolyckor

Under en 10-årsperiod, september 2008 – augusti 2018, har 
det inträffat 5 trafikolyckor i närområdet till parkeringen. Det 
var främst oskyddade trafikanter som drabbades. Följande 
personskadeolyckor inträffade under perioden september 2008 – 
augusti 2018:

• I en av de rapporterade trafikolyckorna skadades en 
bilpassagerare lindrigt vid en upphinnande olycka i samband 
med en vänstersväng in på Lägergatan

• En cyklist skadades svårt då denne gick omkull efter att ha 
varit tvungen att bromsa för en bil som korsade cykelbanan vid 
Lägergatans mynning

• En cyklist cyklade av okänd anledning omkull på cykelbanan vid 
busshållplatsen och skadades lindrigt

• En gående blev påkörd på övergångsstället över Kungsgatan av 
en bil och blev lindrigt skadad

• Vid en kollision mellan en mopedist och en person på permobil 
på övergångsstället vid kyrkan skadades båda lindrigt

1.1.3. Trafikflöden

Trafikverket gjorde under 2015 en stickprovsmätning på 
Kungsgatan. Den visade en ÅDT på 8360 fordon. Uppgifter om 
trafikflödesstorleken på Lägergatan saknades. ÅF utförde en studie 
av trafikflöden för bilar som körde in på Lägergatan, gående och 
cyklister i området samt antal bussresenärer under en fredag och 
en lördag i slutet av september 2018.

Under en vardagsförmidags maxtimme, 07.30-08.30, körde 91 bilar 
in på Lägergatan. Av dessa kom 64 västerifrån, och gjorde alltså en 
vänstersväng in på Lägergatan, medan 27 kom österifrån.

Under samma tid gick 42 personer över på övergångsstället 
vid Lägergatans mynning mot Kungsgatan medan 9 cyklister 
färdades över Lägergatan på samma ställe. På det signalreglerade 
övergångsstället över Kungsgatan noterades att 19 personer gick 
över gatan. Alla utom två gick i riktningen från villaområdet söder 
om Kungsgatan och gick mot busshållplatsen eller i riktning mot 
Vaxö skola.

Under samma tid klev 52 bussresenärer på bussar i västlig 
färdriktning, dvs mot Danderyd/Stockholm. I samband med 
skolstarten på morgonen kom ca 45 skolbarn och vuxna gående 
från busshållplatsen och genade över den västra delen av 
parkeringen och gick mot Vaxö skola.

Några mer sällsynta beteenden noterades under platsbesöken. Tre 
cyklister cyklade mot Kungsgatan i grönremsan mellan den västra 
delen av parkeringen och Lägergatan. Anledningen till detta borde 
vara att Lägergatan är enkelriktad så att trafik endast är tillåten i 
nordlig riktning upp mot Vaxö skola. 

Under platsbesöket noterades även en taxi som körde mot 
enkelriktat på Lägergatan.
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Figur 2. Trafikflödesanalys som visar antalet trafikanter under förmiddagens maxtimme. 
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2. Alternativa lösningar till parkeringens 
infart 

2.1. Alternativ 1, som idag
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+ Behöver enbart dimensioneras efter personbilar vilket håller 
nere korsningsstorleken vid anslutningen till Kungsgatan.

Låg anläggningskostnad

Den befintliga infarten från Kungsgatan är i dagsläget 
smal men är möjlig att bredda något utan att skada något 
träd. 

Befintlig infart försämrar framkomligheten på Kungsgatan.

Begränsad sikt mot öster (hamnen)

-

En utökning av parkeringen ger ett tillskott av ca 30 platser. Om 
omsättningen på de parkerade bilarna är i samma storleksordning 
som i dagens situation, utanför sommarens intensiva besöksperiod, 
kommer tillskottet av trafik att vara mycket begränsat. Eftersom 
parkeringen inte ens var halvfull när den var som mest belagd, 
bör inte den tillkommande trafiken vara märkbar. För att skapa 
en tydligare bild av hur parkeringen förväntas fungera bör även 
en parkeringsundersökning göras under sommarens intensiva 
besöksperiod.

Vid utfart från parkeringen uppnås inte en god standard för 
siktsträckan österut mot hamnen i Vaxholm. För att god standard på 
siktsträckan ska kunna uppnås måste en bilist stå med bakänden på 
bilen delvis över gång- och cykelbanan. Möjligheterna att åtgärda 
detta är inte enkelt. För att åstadkomma en plats som rymmer en 
bil som väntar på att köra ut  eller in från vägen måste gång- och 
cykelbanan flyttas längre ifrån vägen. Detta innebär i sin tur att 
stora träd som står i en allé behöver tas ned, vilket troligen inte är 
genomförbart.

Figur 3. Illustrationsplan alternativ 1, befintlig infart bevaras. 
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2.2. Alternativ 2, infart från 
Lägergatan 
Detta alternativ innebär att Lägergatan dubbelriktas närmast 
korsningen med Kungsgatan för att minska rundkörningen av de 
som parkerar på parkeringen. Uppskattningsvis måste 5 eller 6 
av de tvärställda parkeringsplatserna närmast korsningen med 
Kungsgatan på Lägergatan tas bort för att möjliggöra dubbelriktad 
trafik.

På grund av siktförhållandena i korsningen Kungsgatan – 
Lägergatan behöver gång- och cykelbanan byggas om. För att 
bilar ska få en tillräcklig siktsträcka vid utfarten mot Kungsgatan 
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behöver en bil kunna stå och vänta mellan övergångsstället/
cykelpassagen innan den kör ut. Detta får till följd att om en 
godtagbar standard ska uppnås för gående och cyklister behöver 
gångbanan på den västra sidan av Lägergatan breddas så att även 
en cykelbanedel får plats. Uppskattningsvis behöver gång- och 
cykelbanan vara minst 4 m bred i anslutning till övergångsstället/
cykel-passagen. Det kan finnas en risk för att körningen mot 
enkelriktat kommer att öka. Främst gäller det cyklister men även 
övrig trafik.

Figur 4. Illustrationsplan alternativ 2, infart från lägergatan
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2.2.1. Trafik

Den trafik som körde in på Lägergatan under en maxtimme på morgonen var 91 fordon. Den utökade parkeringsplatsen kommer att få ca 85 
platser. Om ett antagande görs att alla dessa fordon kommer under morgonens maxtimme innebär detta att ca 180 fordon svänger in på 
Lägergatan. Om fördelningen är ungefär överensstämmande med de iakttagelserna vid platsbesöket innebär detta att 70% av 180 fordon, 
dvs. ca 125 fordon utför en vänstersväng. Detta är ett antagande som är i överkant men eftersom det inte finns tillgång till trafikräkningar och 
parkeringsundersökningar från sommarens högtrafikperiod görs detta antagande.

Eftersom Lägergatan endast är dubbelriktad på sträckan mellan utfarten från parkeringen och Kungsgatan dimensioneras korsningen för ett 
möte mellan en utkörande personbil och en sopbil som kör in på Lägergatan. Lägergatan behöver därför vara ca 7 m bred vid övergångsstället 
för att en sopbil som är på väg in ska kunna möta en personbil. 

Trafikverket är väghållare av Kungsgatan. Alla åtgärder som ska utföras på gatan behöver därför godkännas av Trafikverket.  En fråga som kan 
bli aktuell är att avgöra behovet av ett vänstersvängkörfält från Kungsgatan mot Lägergatan.

I VGU, TRV 2015:087 finns ett avsnitt om den uppskattade kölängden vid olika trafikflöden. Se figur 5. 

Qö är det överordnade flödet, dvs trafiken på primärvägen. Denna sätts till 0,10x8360 (ÅDT enligt NVDB)= ca 840 f/h. Antaget är att 
maxtimmestrafiken är 10% av dygnstrafiken.
Qu är enligt ovan 125 fordon/h vilket översatt till figuren ger Qu=150, återigen högt räknat.

Enligt figuren ovan kan en beräknad kölängd på ca 5 m utläsas, vilket innebär en sannolikhet på 90 % att kön inte blir längre. Det innebär att 
endast en bil står i kö i 90 % av de fall då kö uppstår. Observera att tabellen inte finns för de hastigheter som är aktuella på platsen. Under 
dagtid kl. 07-17 är hastigheten 30 km/h och övrig tid 50 km/h. 

Behovet av ett separat vänstersvängkörfält är diskutabelt med anledning av de ovan beräknade trafikflödena. Därför kan alternativa lösningar 
diskuteras.

I VGU redovisas exempel på alternativ till vänstersvängkörfält genom att utföra en lokal vägbreddning på den korsningsfria sidan. Det blir då 
möjligt för genomgående fordon att passera ett vänstersvängande fordon. Breddökningen kan dimensioneras för en passagehastighet på 
mellan 10 och 40 km/h. Se nedanstående principfigur från VGU, TRV 2015:087. Bedömningen är att en passagehastighet på högst 30 km/h är 
lämplig. Detta ger en breddökningssträcka Lb på 42 m enligt figur 6.

Figur 5 . Kölängd vid VR 60. (Källa: VGU TRV 2015:087)

Figur 6. . Lokal breddökning, så kallad fattigmanslösning. (Källa: VGU TRV 
2015:087)
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2.2.2. Alternativ 2a, körfält för vänstersvängande 
med mittrefug 

Detta alternativ med mittrefug skapar en säkrare passage för 
gående och cyklister över Kungsgatan än idag. Vänstersvängande 
bilar kan vänta på vänstersväng utan att blockera den 
bakomvarande trafiken på Kungsgatan.
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+ En anslutning mindre på Kungsgatan än idag vilket ökar 
framkomligheten på Kungsgatan

Mittrefugen har en hastighetsdämpande inverkan.

Mittrefugen skapar en  trafiksäkrare situation för gående 
och cyklister

För att åstadkomma en godtagbar sikt vid utfart från 
Lägergatan måste betydande ingrepp i den befintliga 
gatumiljön göras

Lösningen är utrymmeskrävande

-

Höga anläggningskostnader

Ogynnsam utformning av gång- och cykelbanan med två tvära 
kurvor
Ökade risker för olyckor med gående och cyklister samt olyckor 
mellan gående och cyklister jämfört med idag

Något färre parkeringsplatser än idag, dels de som försvinner på 
Lägergatan samt de som försvinner p.g.a. rampen från Lägergatan

Något ökad risk för trafik mot färdriktningen än idag. Även cyklister 
förväntas cykla mot färdriktningen i högre grad än idag.
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2.2.3. Alternativ 2b, körfält för vänstersvängande 
utan mittrefug 

En något yteffektivare utformning av korsningen kan göras om 
mittrefugen slopas. Detta medför en farlig situation om gående 
inte hinner över hela Kungsgatan innan det blir grönt ljus för 
biltrafiken.

20m

+ En anslutning mindre på Kungsgatan än idag vilket ökar 
framkomligheten på Kungsgatan

Utformningen bedöms ha en viss hastighetsdämpande effekt

För att åstadkomma en godtagbar sikt vid utfart från 
Lägergatan måste betydande ingrepp i den befintliga 
gatumiljön göras

Lösningen är utrymmeskrävande

Höga anläggningskostnader

-

Ogynnsam utformning av gång- och cykelbanan med två tvära 
kurvor

Ökade risker för olyckor med gående och cyklister samt olyckor 
mellan gående och cyklister jämfört med idag

Något färre parkeringsplatser än idag, dels de som försvinner på 
Lägergatan samt de som försvinner p.g.a. rampen från Lägergatan

Något ökad risk för trafik mot färdriktningen än idag. Även cyklister 
förväntas cykla mot färdriktningen i högre grad än idag.

Avsaknad av mittrefug skapar en osäkrare situation för gående och 
cyklister än i alternativ 2a.
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2.2.4. Alternativ 2c, lokal vägbreddning

En ännu något mer yteffektiv utformning av korsningen kan göras 
genom en lokal vägbreddning i anslutning till korsningen. Även 
denna utformning innebär en farlig situation om gående inte hinner 
över hela Kungsgatan innan det blir grönt ljus för biltrafiken.

+ Lägre anläggningskostnader än i alternativ 2a och 2b

För att åstadkomma en godtagbar sikt vid utfart från 
Lägergatan måste betydande ingrepp i den befintliga 
gatumiljön göras

Lösningen är utrymmeskrävande

Höga anläggningskostnader

Ogynnsam utformning av gång- och cykelbanan med två 
tvära kurvor

-

Ökade risker för olyckor med gående och cyklister samt olyckor 
mellan gående och cyklister jämfört med idag

Något färre parkeringsplatser än idag, dels de som försvinner på 
Lägergatan samt de som försvinner p.g.a. rampen från Lägergatan

Något ökad risk för trafik mot färdriktningen än idag. Även cyklister 
förväntas cykla mot färdriktningen i högre grad än idag.

Avsaknad av mittrefug skapar en osäkrare situation för gående och 
cyklister än i alt 2a.
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Bilaga 1. Körspår alternativ 2a.

Vaxholm kv. Lägret, korsningen Kungsgatan - Lägergatan.
Alternativ 2a. Körfält för vänstersvängande med mittrefug.
Körspår för möte mellan personbil och Los. 
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Bilaga 2. Körspår alternativ 2b.

Vaxholm kv. Lägret, korsningen Kungsgatan - Lägergatan.
Alternativ 2b. Körfält för vänstersvängande utan mittrefug.
Körspår för möte mellan personbil och Los. 
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Bilaga 3. Körspår alternativ 2c. 

Körspår för möte mellan personbil och Los. 

Vaxholm kv. Lägret, korsningen Kungsgatan - Lägergatan.
Alternativ 2c. Lokal vägbreddning.
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1 Bakgrund 
Vaxholms stad har sett ett behov av ordna flera parkeringsplatser på Vaxön. Platsen 

för Kv. Lägret används redan idag delvis som parkering med cirka 60 platser. För att 

möjliggöra permanent användning som parkeringsplats med 74 platser behöver en ny 

detaljplan tas fram.  

Detaljplanegränsen går vid Kungsgatan som är en statlig väg. I samband med 

detaljplanearbetet har synpunkter inkommit från väghållaren Trafikverket, där de 

anser att nuvarande in- och utfart mot Kungsgatan ska stängas och ersättas av en in- 

och utfart mot Lägergatan. I samband med detta vill Trafikverket att en kapacitets-

analys med prognosår 2040 genomförs för korsningen väg 274-Kungsgatan-

Parkgatan. 

Lägergatan är enkelriktad med tillåten körriktning norrut mot Hamngatan. Detta 

innebär att om in- och utfarten flyttas till Lägergatan kommer all trafik att köra in till 

parkeringen från korsningen väg 274 (Kungsgatan) – Lägergatan och ut från 

parkeringen norrut på Lägergatan. För att komma ut på huvudvägnätet har sedan 

trafikanterna att välja mellan att köra västerut eller österut på Hamngatan vid 

korsningen Lägergatan-Hamngatan. Detta uppdrag består i att uppskatta den 

trafikalstring som parkeringen i kv. Lägret innebär för korsningen av väg 274 – 

Kungsgatan-Parkgatan och bedöma om denna korsning klarar den tillkommande 

trafiken. 

 

Figur 1. Översikt över parkeringen i kv. Lägret och omkringliggande gator. Bildkälla: Vaxholms 

stad. 

Figur 2 nästa sida visar befintlig parkering med in- och utfart mot väg 274, 

Kungsgatan. 
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Figur 2. Nuvarande parkering och tennisbana. Illustration ÅF. 

Figur 3. Förslag till ombyggd parkering. Illustration ÅF. 

I figur 3 ovan visas det aktuella förslaget till ombyggd parkering i kv. Lägret där in- 

och utfart sker via Lägergatan. 
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2 Trafikalstring från parkeringsplatsen i kv. Lägret 

2.1 Inledning 

För att uppskatta den trafikalstring som parkeringen ger upphov till har en 

parkeringsundersökning utförts under två olika undersökningsperioder. 

2.2 Parkeringsundersökning september 2018 

2.2.1 Parkeringsreglering vid undersökningstillfället 

Den befintliga parkeringsplatsen rymmer ca 60 bilar. Parkeringen är upplåten för 

parkering under som mest 12 timmar under perioden 1 september – 31 maj.  

 

Figur 4. Parkeringsreglering under perioden 1 september – 31 maj. Bild ÅF.  

Detta begränsar användandet av parkeringsplatsen till dagbesökare eller arbetande, 

pendlare och boende eller besökare som parkerar över natten. 

2.2.2 Beläggning september 2018 

Vid 4 tidpunkter under en dag noterades vilka bilar som stod parkerade. Detta 

upprepades följande dag. Undersökningen visade att det som mest stod 19 bilar i den 

del som ligger närmast kyrkan, medan det på delen närmast Lägergatan som mest 

stod 4 bilar. 

Av de 18 bilar som stod parkerade på morgonen vid kl. 07.30 var 10 stycken kvar kl. 

16.00. Detta ger en omsättning av de parkerade bilarna på 44 %, räknat på hela 

dagen. 

Under samma tid körde 5 bilar in till parkeringen. Morgonen efter var 3 av de bilar som 

stod parkerade på kvällen innan kvar på parkeringen. Högt räknat har 30 bilar 

parkerat här under en dag i slutet av september. Dessa ger upphov till högst 60 

fordonsrörelser per dygn. Av dessa fordonsrörelser var cirka hälften koncentrerade till 

högtrafiken. 
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Som en jämförelse undersöktes den snedställda parkeringen längs Lägergatan. Den 

upptogs som mest av 33 bilar. Av dessa stod 13 stycken kvar kl. 16.00. Detta ger en 

omsättning på 61 % räknat på hela dagen. Av de 13 bilarna som stod parkerade på 

kvällen stod 7 stycken kvar på morgonen dagen efter.  

Omsättningen på de parkerade bilarna längs Lägergatan var således högre än på 

parkeringen i kv. Lägret. Förklaringen är att främst att lärare och besökare på Vaxö 

skola parkerar på den snedställda parkeringen. 

2.3 Parkeringsundersökning juli 2019 

2.3.1 Parkeringsreglering vid undersökningstillfället 

Parkeringen i kv. Lägret och intilliggande parkeringar längs Lägergatan och på en 

parkeringsplats söder om väg 274 (Kungsgatan) var under perioden 1 juni – 31 

augusti upplåten för parkering mot erläggande av avgift kl. 8-18 vardagar, kl. 8-15 

dag före helgdag och kl. 8-15 helgdagar. Under dessa tider är det tillåtet att parkera 

som längst 4 timmar. Övrig tid är avgiftsfri och utan tidsbegränsning. Detta begränsar 

användandet av parkeringsplatsen till kortare besök dagtid medan parkering är tillåten 

över natten. 

 

Figur 5. Parkeringsreglering under perioden 1 juni – 31 augusti. Bild ÅF. 

2.3.2 Beläggning juli 2019 

Vid 4 tidpunkter under en dag noterades vilka bilar som stod parkerade. 

Undersökningen visade att det som mest stod 11 bilar i den del som ligger närmast 

kyrkan, medan det på delen närmast Lägergatan som mest stod 5 bilar. Detta innebar 

att det som mest stod 16 bilar på de 60 platser som fanns tillgängliga. Detta gav en 

beläggning på som mest 27 %. Totalt kunde det noteras att 25 bilar parkerade här 

under en dag, vilket ger 50 fordonsrörelser under en dag. Två av de bilar stod 

parkerade på morgonen kl. 07.30 stod kvar under hela den avgiftsbelagda tiden under 

dagen. Detta ger en omsättning på 92 %.  
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Som en jämförelse undersöktes den snedställda parkeringen längs Lägergatan. Den 

upptogs som mest av 27 bilar men kunde inrymma 39 bilar. Detta ger en beläggning 

på som mest ca 69 %. Totalt parkerade 43 bilar på den snedställda parkeringen längs 

Lägergatan, vilket ger 86 fordonsrörelser under en dag. Två av de bilar stod parkerade 

på morgonen stod kvar under hela den avgiftsbelagda tiden under dagen. Detta ger en 

omsättning på 95 %. 

Omsättningen på de parkerade bilarna längs Lägergatan var således betydligt högre än 

på parkeringen vid kv. Lägret. Vid undersökningstillfället noterades att de som 

parkerade längs Lägergatan främst var besökare till parken Lägret med tillhörande 

lekplats. De som parkerade på parkeringsplatsen i kv. Lägret hade målpunkten kyrkan 

eller gick ner mot stadens centrum. 

En parkeringsundersökning gjordes även på en parkeringsplats söder om Kungsgatan 

mitt för kyrkan för en jämförelse. Den bedömdes ha plats för 18 parkerade bilar. Där 

stod som mest 13 bilar parkerade vilket motsvarar en beläggning på 72 %. Totalt 

parkerade 21 bilar på parkeringen söder om Kungsgatan under en hel dag, vilket ger 

42 fordonsrörelser under en dag. 

2.4 Parkeringsplatsens trafikalstring 

Det är vanskligt att göra parkeringsundersökningar under kort tid. Särskilt gäller detta 

under förhållanden som inte är stabila. Undersökningen under september 2018 

genomfördes när turistsäsongen var över och parkeringen främst användes av 

arbetande, boende, kollektivtrafikresenärer och besökare till kyrkan. Detta förhållande 

måste betraktas som stabilt. 

Undersökningen vecka 28 år 2019, genomfördes under semestertider. Vädret hade 

inte varit speciellt gynnsamt för spontanbesök fram till vecka 28, men den dag som 

undersökningen genomfördes var det ca 20 grader varmt och soligt. Detta förhållande 

kan innebära att turisterna inte besökt Vaxholm i den utsträckning som under en 

välbesökt sommardag. 

Om parkeringsplatserna har samma beläggning och omsättning på samma sätt som 

parkeringsundersökningen under hösten visat, innebär detta att totalt 30 fordon 

parkerar på parkeringsplatsen under en dag. Detta innebär 60 fordonsrörelser. 

Om parkeringsplatserna har samma beläggning och omsättning på samma sätt som 

parkeringsundersökningen under sommaren visat, innebär detta totalt 25 fordon under 

en dag. Detta innebär 50 fordonsrörelser. 

Vid båda undersökningstillfällena konstaterades att beläggningen på den aktuella 

parkeringsplatsen i kv. Lägret är låg. Vid inget av undersökningstillfällena har det varit 

någon brist på parkeringsplatser då det som mest, vid undersökningen hösten 2018, 

var en beläggning på ungefär 50 %. 

För att bedöma en trafikalstring av den planerade parkeringsplatsen kan två alternativ 

användas. Dels kan beräkningen göras genom att använda beläggningen vid de 

observerade tillfällena eller göra ett antagande att parkeringen är fullbelagd. Båda 

alternativen är osäkra. Genom att använde den observerade beläggningen under den 

period som kan ett ”normalförhållande” under den period som parkeringen används av 

företrädesvis lokalbefolkningen som arbetspendlar, antingen med kollektivtrafik mot 

Stockholm eller arbetar i centrala Vaxholm, beräknas. Om istället antagandet görs att 

parkeringen är full kan ett sommarscenario med en stor andel besökare beräknas. 
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Om samma omsättning sker för den utökade parkeringsplatsen där antalet 

parkeringsplatser kommer att vara 74 innebär detta som mest ca 150 fordonsrörelser 

under en dag om samma omsättning av parkeringsplatser sker som idag. 

Om et antagande görs att parkeringen är fullbelagd och de som parkerar där lämnar 

parkeringen under två timmar på eftermiddagen innebär detta ett tillskott till 

omgivande gator på ca 35-40 bilar per timme. Om alla bilar lämnar parkeringen under 

en timme innebär detta 74 fordon per timme. 

2.5 Påverkan på omgivande vägnät 

ÅF genomförde en kapacitetsutredning i samband med ny detaljplan för kv. Lägret 

trafikanalys under våren 2019 (PM kapacitetsanalys kv. Lägret 2040, ÅF 2019). Vid 

den trafikräkning som gjordes i korsningen Kungsgatan - Lägergatan konstaterades att 

ca 70 % av de som körde in på Lägergatan under förmiddagens maxtimme kom 

västerifrån medan ca 30 % kom österifrån. Det kan då vara rimligt att anta att 30 % 

av trafiken ska österut på eftermiddagen. 

Detta innebär att om alla 74 fordon lämnar parkeringen under en timme på 

eftermiddagen kommer maximalt 22 fordon per timme (0,3x74=22,2) att belasta väg 

274 i korsningen Kungsgatan-Parkgatan. Det betyder att det kommer en bil ungefär 

var tredje minut från parkeringen i kv. Lägret som ska köra ut på väg 274. Med tanke 

på att ca 10 000 fordon per dygn, dvs. ca 1 000 fordon i maxtimmen, (Källa: PM 

kapacitetsanalys kv. Lägret 2040, ÅF 2019) kommer att trafikera väg 274 i denna 

korsning, är detta ett marginellt tillskott.  

Figur 6. Översikt vägval. Bild ÅF. 
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Antagandet att alla 74 parkerade fordon samtidigt lämnar parkeringen är en mycket 

stor överskattning. Detta antagande, som är en maximal möjlig trafikalstring för 

parkeringen, gjordes för att åskådliggöra hur det kan se ut i ett absolut värsta-fall 

scenario med en helt fullbelagd parkering som töms på en timme.  

Eventuella köer på grund av trafiken från parkeringsplatsen i kv. Lägret kommer att 

uppstå på den del av Kungsgatan som tillhör det kommunala vägnätet och detta 

påverkar inte framkomligheten på den del av Kungsgatan som är väg 274. 
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Avfallsföreskrifter för Vaxholm stad, antagande 

Förslag till beslut 
Planeringsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta att 
avfallsföreskrifter för Vaxholms stad antas.  

Sammanfattning 
Kommunens avfallsföreskrifter reglerar hur avfallshämtningen ska vara organiserad och vilka krav som 
ställs på fastighetsägare när det gäller sortering och hämtställen. De krav som ställs i föreskrifterna ska 
stämma överens med de tjänster som erbjuds enligt kommunens avfallstaxa. Både avfallsföreskrifter 
och avfallstaxa ska styra mot målen i avfallsplanen och gynna ökad återvinning, återbruk och minskade 
resursförbrukning.  

Bakgrund 
Enligt miljöbalkens 15 kap 41 § ska det för varje kommun finnas en renhållningsordning som ska antas 
av kommunfullmäktige. Renhållningsordningen består av avfallsplan och föreskrifter. Nuvarande 
avfallsföreskrifter är från 2014 och behöver revideras främst på grund av att ny lagstiftning har införts 
på avfallsområdet både i miljöbalken och i avfallsförordningen.  

Roslagsvatten har i samarbete med Vaxholms stad tagit fram ett förslag till nya avfallsföreskrifter. Efter 
beslut i kommunstyrelsen 2021-06-03 ställdes förslaget till föreskrifter ut under perioden 2021-06-09 till 
2021-07-12 och remitterades till berörda enheter och samtliga vägsamfällighetsföreningar i kommunen. 
Inkomna synpunkter från remissinstanser har arbetats in i förslaget till avfallsföreskrifter liksom några 
redaktionella ändringar.  

Ärendebeskrivning 
Den ändring i lagstiftningen som infördes i augusti 2020 innebär att bland annat att begreppet 
Kommunalt avfall har ersatt begreppet Hushållsavfall. Kommunen har fortfarande ansvar för exempelvis 
slam från enskilda avlopp och latrin, trots att de enligt miljöbalkens definition inte omfattas av 
begreppet Kommunalt avfall. Begreppet Avfall under kommunalt ansvar är övergripande och omfattar 
även dessa avfallsslag. 

Från och med 2022 kommer returpapper att ingå i Avfall under kommunalt ansvar och från och med 
2023 kommer även Bygg- och rivningsavfall som inte uppstår i yrkesmässig verksamhet att ingå.  

Kommunledningskontoret 
Kristina Eriksson 
Miljöstrateg 
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Huvudsakliga förändringar som införs i den nya avfallsföreskriften: 

 En ny mall från branschorganisationen Avfall Sverige har använts som gör att föreskriften får en 
liknande struktur som i andra kommuner.  

 Begreppet hushållsavfall har ändrats till kommunalt avfall och avfall under kommunalt ansvar.   
 Avfallsansvarig nämnd är kommunstyrelsen och tillsynsansvarig nämnd som är Södra Roslagens 

miljö- och hälsoskyddsnämnd vilket har förtydligats i § 2. Det framgår tydligt vilka undantag som 
hanteras av respektive nämnd. I praktiken hanteras enklare ärenden av Roslagsvatten som ett 
abonnemangsärende, men när parterna inte kommer överens behövs ett myndighetsbeslut. Det 
gäller anvisning av plats enligt § 51 som hanteras av KS samt undantag från föreskrifterna i §§ 
79–95, som hanteras av SRMH.  

 Förtydliganden har gjorts vad gäller avfall som samlas in i skärgården i § 49 – 52. För att leva upp 
till avfallsförordningens krav på att samla in matavfall från 2022 kan insamlingen normalt 
behöva ske från gemensamma platser. Nuvarande hämtning i säckar bryter mot flera av 
arbetsmiljöverkets regler och måste förändras. Möjligheten för avfallsansvarig nämnd att anvisa 
plats har i detta sammanhang förtydligats.  

 De krav som ställs på vägars bärighet, bredd och höjd för att insamlingsfordon ska kunna ta sig 
fram har förtydligats i § 58. 

 Bilaga 4 i nuvarande föreskrifter som beskriver slamhantering har utgått. Reglerna och kraven i 
bilagan har i stället arbetats in i föreskrifterna. Övrig information vad gäller slam presenteras på 
Roslagsvattens webbplats. 

 En ny bilaga med hämtningsfrekvenser har lagts till, bilaga 2. 

Bedömning 
Avfallsföreskrifterna ska tillsammans med avfallstaxan styra mot målen i avfallsplanen. Förändringarna i 
lagstiftningen grundas i EU:s avfallsdirektiv och syftar till att minska miljöpåverkan från avfallet och att 
minska resursförbrukningen. Föreskrifterna bedöms innehålla de delar som förskrivs enligt lag.  

Från 1 januari 2022 förtydligas kraven på utsortering av matavfall och förpackningsavfall, återvinningen 
ska öka, avfallsmängderna ska minska. Den som äger en bostadsfastighet ska enligt avfallsförordningen 
4 § underlätta insamlingen. 

Avfallsverksamheten utvecklas för att möta nya lagkrav men behöver samtidigt vara kostnadseffektiv 
och klara de arbetsmiljökrav som finns för hämtningspersonalen. Det ställer samtidigt krav på 
fastighetsägare att underlätta hämtningen, vilket ibland kan innebära att nya gemensamma platser 
behöver anordnas. Framtida avfallssortering kommer att kräva större utrymme, men kan då samtidigt 
bli mera fastighetsnära.  

I äldre bostadsområden och i skärgården kan det att medföra flera ärenden som handlar om att anvisa 
plats för avfallshämtningen när den inte går att ordna på varje fastighet. Det är angeläget att få en 
fungerande rutin för sådana ärenden så att kommunen på ett transparent och rättssäkert sätt kan 
hantera sådana ärenden i samarbete med Roslagsvatten.  

Samtidigt måste hämtfordon och utformning av kärl anpassas så för att syftet med fastighetsnära 
hämtning och förbättrad service för avfallslämnaren kan uppnås.   
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Måluppfyllelse 
Förslaget bidrar till kommunens övergripande mål om att erbjuda en attraktiv livsmiljö där kommunen 
tillgodoser mänskliga behov inom ramen för jordens resurser. Det styr också de globala målen 11, 
hållbara städer och samhällen med delmål 11.4 samt mål 12, hållbar konsumtion och produktion med 
delmålet 12.5. Tillsammans med avfallstaxan bidrar föreskrifterna till målet att ha en kostnadseffektiv 
kommunal service med god kvalitet.   

Finansiering 
Avfallsverksamheten bekostas av avfallstaxan och ska vara självfinansierad. För avfallsverksamheten 
ansvarar Roslagsvatten AB.  

Förslagets konsekvenser 
Antalet ärenden som behöver avgöras av avfallsansvarig nämnd, kommunstyrelsen kan komma att öka 
vilket också innebär att det måste ett utdelat ansvar och resurser till att bereda sådana ärenden inom 
kommunorganisationen.  

Uppföljning och utvärdering 
Roslagsvatten AB ansvarar för uppföljning och utvärdering av avfallsverksamheten och rapporterar via 
Vaxholmsvatten AB.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, Kristina Eriksson, 2021-09-23 

Avfallsföreskrifter, 2021-09-22 

Samrådsredogörelse, 2021-09-22 

Avfallsföreskrifter, markerade ändringar jämfört med utställningsversionen, 2021-09-22  

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Roslagsvatten AB, Dennis Olsson, dennis.olsson@roslagsvatten.se 

För kännedom: Marie Wiklund kommunchef marie.wiklund@vaxholm.se, Susanne Edén 
stadsbyggnadschef susanne.eden@vaxholm.se, Peter Nyström avfallschef 
Roslagsvatten peter.nystrom@oslagsvatten.se, Kristina Eriksson miljöstrateg 
kristina.eriksson@vaxholm.se
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1 INLEDANDE BESTÄMMELSER 

I Sverige är kommunerna ansvariga för insamling och behandling av kommunalt avfall, 

latrin och avfall från enskilda avlopp. För verkställandet av uppdraget i Vaxholms stad 

ansvarar Roslagsvatten AB med dess dotterbolag Vaxholmsvatten AB. I dessa föreskrifter 

används benämningen Roslagsvatten för både Vaxholmsvatten och Roslagsvatten.   

1.1 Bemyndigande 

1 § Med stöd av 15 kap. 38, 39 och 41 §§ miljöbalken (1998:808) och 9 kap 1-2 §§ 
avfallsförordningen (2020:614) meddelar kommunfullmäktige dessa föreskrifter för 
avfallshantering i Vaxholms stad. 

1.2 Definitioner – förklaring av begrepp som används i föreskrifterna 

2 § Följande termer och begrepp används i dessa föreskrifter med de betydelser som anges 
här: 

1. Med kommunalt avfall avses detsamma som i 15 kap. 3 § miljöbalken, det vill 

säga avfall som kommer från hushåll och sådant avfall från andra källor som till 

sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll, med undantag för vad som 

anges i 15 kap. 3 § 1-6 punkterna.  

a. Med avfall under kommunalt ansvar avses kommunalt avfall inklusive 

avfall under kommunalt ansvar enligt 15 kap. 20 § miljöbalken.   

b.  Med kärl- och säckavfall avses den del av avfallet under kommunalt 

ansvar som får läggas i kärl eller säck. 

c.  Med grovavfall avses avfall under kommunalt ansvar som är så tungt eller 

skrymmande eller har egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla 

in i säck eller kärl. 

d. Med trädgårdsavfall avses sådant biologiskt nedbrytbart trädgårdsavfall i 

enlighet med definitionen i 1 kap. 5 § 1 punkten avfallsförordningen 

(2020:614) som uppstår vid normalt nyttjande av trädgård vid bostadshus. 

e. Med farligt avfall avses avfall som i bilaga 3 till avfallsförordningen är 

markerad med en asterisk (*) eller som klassificeras som farligt avfall enligt 

2 kap avfallsförordningen.   

f. Med konsumentelavfall avses detsamma som i 13 § förordningen 

(2014:1075) om producentansvar för elutrustning. 

g. Med före detta livsmedel avses butiksavfall av animaliskt ursprung enligt 

förordningarna 1069/2009/EG och 142/2011/EU. 

h. Med matavfall avses allt biologiskt nedbrytbart avfall som uppkommer i 

och med livsmedelshanteringen i hushåll, restauranger, storkök, butiker 
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och liknande och som skulle kunna, eller har kunnat, användas som 

livsmedel och som utgör avfall under kommunalt ansvar. I begreppet 

matavfall som utgör avfall under kommunalt ansvar ingår också avfall som 

hälls ut i vasken (flytande livsmedel såsom mjölk eller livsmedel som sköljs 

ur förpackningar) i de fall detta samlas upp i sluten tank. Förutom detta 

ingår också skal, ben och liknande som visserligen inte är mat men ändå 

intimt förknippat med mat. Butiksavfall av animaliskt ursprung utgör dock 

före detta livsmedel i enlighet med punkten (g) ovan. 

i. Med restavfall avses sorterat brännbart kärl- och säckavfall. Med detta 

avses det avfall som kvarstår när matavfall, farligt avfall, returpapper, 

förpackningar, el - avfall och annat avfall som omfattas av 

producentansvar, har sorterats ut från hushållets kärl- och säckavfall. 

j. Med bygg- och rivningsavfall avses i enlighet med 15 kap. 8 § miljöbalken 

avfall från bygg- och rivningsarbeten. 

k. Med bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig 

verksamhet avses detsamma som i 15 kap. 20 § 4 punkten miljöbalken.    

Definitioner av vissa andra avfallsslag finns i bilaga 1 till dessa föreskrifter. 

2. Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare, arrendetagare, 

eller den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses 

som fastighetsägare. 

3. Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begreppet 

fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastighet. 

4. Med den avfallsansvariga nämnden avses kommunstyrelsen. 

5. Med den tillsynsansvariga nämnden avses Södra Roslagens miljö- och 

hälsoskyddsnämnd (SRMH). 

6. Med renhållaren avses den Roslagsvatten anlitar för hantering av det avfall som 

omfattas av kommunens ansvar. 

7. Med behållare avses kärl, container, krantömd behållare, säck, latrinbehållare, 

fettavskiljare eller annan anordning för uppsamling av avfall under 

kommunalt ansvar. 

8. Med slam avses avloppsslam, t.ex. urin, fekalier, bad- dusch-, disk- och 

tvättvatten. 

9. Med enskilda avloppsanläggningar avses slutna tankar, slamavskiljare, 

fosforfällor, minireningsverk och andra motsvarande anläggningar som är 

dimensionerade för högst 25 personekvivalenter om anläggningen endast 

används för 

a. hushållsspillvatten eller spillvatten som till sin art och sammansättning 

liknar hushållsspillvatten och, 
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b. latrin från torrtoaletter och andra jämförliga lösningar.  

10. Med matavfallssystem avses avskiljare eller sluten tank för pumpbart matavfall 

samt fettavskiljare om sådan kopplats samman med avskiljaren eller tanken för 

matavfall.  

11. Med angöringsplats avses platsen där hämtningsfordon eller fartyg stannar eller 

lägger till för att tömma behållare för avfall.  

12. Med dragväg och gångväg avses väg mellan avfallsutrymmet/hämtstället och 

hämtningsfordonets/fartygets angöringsplats. Dragvägen mäts från mitten av 

avfallsutrymmet till mitt bak på tömningsfordonet respektive fartygets 

angöringsplats. 

13. Med transportväg avses den väg i direkt anslutning till angöringsplats och 

dragväg där fordon för hämtning av avfall måste köra för att komma intill och 

hämta avfallet. 

14. Med kommunens ÅVC avses återvinningscentral samt mobil återvinningscentral. 

För definitioner av andra termer och begrepp som används i dessa föreskrifter hänvisas till 

15 kap. miljöbalken och till avfallsförordningen. 

2 KOMMUNENS ANSVAR FÖR AVFALLSHANTERING, TILLSYN OCH 

INFORMATION 

3 § Vaxholms stad har verksamhetsansvar, enligt 15 kap. 20 § miljöbalken, för hanteringen 
av avfall under kommunalt ansvar, med särskilt ansvar för att avfall under kommunalt 
ansvar som utgörs av farligt avfall samlas in och transporteras till en 
behandlingsanläggning. För verkställandet av uppdraget ansvarar Roslagsvatten AB med 
dess dotterbolag Vaxholmsvatten AB. Hantering av det avfall som omfattas av 
kommunens ansvar får endast utföras av renhållaren. 

4 § Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och enligt föreskrifter 
meddelade med stöd av miljöbalken utförs av den tillsynsansvariga nämnden. 

5 § Vaxholms stad informerar hushållen om krav och hantering avseende förpackningar och 
konsumentelavfall i enlighet med gällande producentansvar.  

3 BETALNING OCH INFORMATION 

6 § Avgift ska betalas för den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall 
som utförs genom Roslagsvattens försorg och i enlighet med föreskrifter som 
kommunen har antagit med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken (avfallstaxa). Avgiften ska tas 
ut på ett sådant sätt att återanvändning, återvinning eller annan miljöanpassad 
avfallshantering främjas.  
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7 § Ägare till den fastighet där avfall under kommunalt ansvar uppkommer, är ytterst 
ansvarig för avfallsabonnemang och betalning. En nyttjanderättshavare, till exempel 
verksamhetsutövare eller hyresgäst, kan fullgöra fastighetsägarens betalningsskyldighet 
och Roslagsvatten kan skicka betalningsuppgifter till nyttjanderättshavaren. Huruvida 
nyttjanderättshavaren fullgör betalning påverkar emellertid inte fastighetsägarens 
betalningsansvar. 

8 § Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare är skyldiga att i behövlig omfattning 
informera den eller dem som bor på eller är verksamma inom fastigheten om gällande 
regler för avfallshantering. 

4 HUR AVFALL SKA SORTERAS OCH ÖVERLÄMNAS  

4.1 Hur avfall ska sorteras  

9 § Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare ska sortera ut matavfall och övriga 
avfallsslag i enlighet med Bilaga 1 och hålla det skilt från restavfallet. 

10 § Fastighetsinnehavare ska säkerställa möjligheter att sortera ut och hålla åtskilda de 
avfallsfraktioner som enligt dessa föreskrifter ska överlämnas till renhållaren för 
borttransport. 

4.2 Hur avfall under kommunalt ansvar ska överlämnas  

11 § Fastighetsinnehavare ansvarar för att avfall under kommunalt ansvar som uppstår inom 
fastigheten överlämnas till renhållaren, om inte annat sägs i dessa föreskrifter. Detta 
gäller för en- och flerfamiljshus avsedda för permanentboende och fritidshus.  

12 § Fastighetsägare ansvarar för att avfall under kommunalt ansvar som uppstår i 
verksamheter, överlämnas till renhållaren, om inte annat sägs i dessa föreskrifter.  

13 § Det utsorterade avfallet ska transporteras bort så ofta att olägenhet för människors 
hälsa och miljön inte uppstår. Hämtningsintervall och storlek på behållare ska motsvara 
behovet av borttransport av avfall från fastigheten. 

14 § Roslagsvatten har rätt att ta ut en avgift för hämtning och behandling av avfall under 
kommunalt ansvar och debiterar enligt gällande avfallstaxa. Roslagsvatten administrerar 
insamling av avgift genom abonnemang. Om fastighetsinnehavare inte aktivt väljer 
abonnemang ur avfallstaxan tilldelas denne ett abonnemang av Roslagsvatten.  
Renhållaren levererar behållare som är dimensionerade efter förutsättningarna på 
fastigheten.  

15 § Utsorterade avfallsslag lämnas enligt vad som framgår av Bilaga 1 och Bilaga 2. 

16 § Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare ska utan dröjsmål meddela Roslagsvatten 
om ändrade förhållanden av betydelse för avfallshanteringen för fastigheten. 
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4.3 Hur avfallet ska emballeras 

17 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket behållaren och 
utrymmet är avsett. Avfall som läggs i behållare ska vara inlagt i påse eller paket i 
lämpligt material och storlek. Avfall ska vara väl emballerat så att skada, 
arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet för människors hälsa eller miljö inte 
uppkommer. Matavfall ska av avfallslämnaren förpackas i särskild papperspåse som 
tillhandahålls av Roslagsvatten. 

18 § Överfull, för tung behållare eller behållare som innehåller dåligt emballerade föremål 
som kan orsaka att hämtningspersonalen skadas, hämtas inte. Avfallet ska då omfördelas 
respektive emballeras om genom fastighetsinnehavarens försorg till nästa 
hämtningstillfälle. 

Närmare krav på emballering med mera framgår av Bilaga 1.  

Glödande avfall får inte lämnas till kommunens avfallshantering. 

5 BEHÅLLARE - KÄRL OCH ANNAN UTRUSTNING 

5.1 Vem som skaffar och äger kärl och andra behållare 

19 § Kärl ägs och tillhandahålls av Roslagsvatten. Papperspåsar avsedda för matavfall, samt 
tillhörande hållare för påsarna tillhandahålls av Roslagsvatten. Säckar och latrinbehållare 
tillhandahålls av Roslagsvatten. Krantömd behållare uppställd på anvisad plats 
tillhandahålls av Roslagsvatten.   

20 § Säckställ, krantömd behållare, containrar, lastväxlarflak, sopsug, enskilda 
avloppsanläggningar, fettavskiljare och matavfallssystem anskaffas och installeras av 
fastighetsinnehavare.  

21 § Ägare av behållare ansvarar för märkning, reparation och, vid behov, utbyte av 
behållare. När renhållaren ska utföra sådant underhåll ska behållaren vara tillgänglig. 
Märkning ska ske enligt anvisning från renhållaren.  

Behållare och annan utrustning ska vara försedda med de säkerhetsanordningar som 
behövs med hänsyn till anläggningens beskaffenhet och belägenhet. 

22 § Fastighetsinnehavaren ansvarar för och bekostar installation och underhåll av övriga 
inom fastigheten förekommande anordningar och utrymmen för avfallshanteringen. 

23 § Fastighetsinnehavare ska inhämta godkännande från Roslagsvatten för placering av 
behållare och anordning, så att angöring med hämtningsfordon säkerställs. Säckställ ska 
vara av en modell som är godkänd av Roslagsvatten. Insatssäckar för matavfallskärl 
tillhandahålls av renhållaren, som också sätter säcken på plats i kärlet.  
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Fastighetsinnehavare kan också själv anskaffa insatssäck, efter säkerställande att säcken 
är av en typ som godkänns av renhållaren. Fastighetsinnehavare ansvarar i detta fall själv 
för att sätta säcken på plats i kärlet.  

a. För krantömd behållare och sopsug får endast av Roslagsvatten godkända 

anordningar användas. 

b. För enskilda avloppsanläggningar ska godkännande av anläggningen 

inhämtas från den tillsynsansvariga nämnden.  

c. För sluten tank för matavfall, fettavskiljare, och matavfallssystem som 

kopplas till det allmänna VA-nätet ska godkännande av anläggningen 

inhämtas från VA-huvudmannen.  

5.2 Utformning vid nyanläggning 

24 § Behållare, anläggningar, utrustning och utrymmen för avfallshantering ska utformas och 
anordnas så att kraven på god arbetsmiljö uppfylls samt att risk för driftavbrott och 
olycksfall minimeras.  

25 § Vid nyanläggande ska avståndet mellan uppställningsplats för hämtningsfordon och kärl 
inte överstiga 10 meter, såvida inte särskilda skäl föreligger. Behållare, utrustning och 
utrymmen för avfallshantering ska medge hantering och möjliggöra hämtning med den 
utrustning och de hämtningsfordon som används i renhållarens insamlingssystem.   

26 § Vid installation av krantömd behållare ska anläggningen utformas så att den är åtkomlig 
för fordon utrustat med kran.  

27 § Behållare och annan utrustning ska vara tillslutna på ett barnsäkert sätt och försedda 
med de säkerhetsanordningar som behövs med hänsyn till anläggningens beskaffenhet 
och belägenhet.  

28 § Vid nybyggnation eller renovering av avfallsutrymmen bör utrymmet, dragvägar och 
transportvägar uppfylla krav för hämtning enligt senaste versionen av Avfall Sveriges 
”Handbok för avfallsutrymmen”. Roslagsvatten bör ges möjlighet att lämna synpunkter 
på insamlingssystem och utrymmets utformning, samt transportväg. 
Fastighetsinnehavaren ansvarar för att kontakta Roslagsvatten för besiktning av 
avfallsutrymmet innan utrymmet tas i bruk. Avfallshämtning kan påbörjas först efter 
godkänd besiktning.  

29 § Vid nybyggnation av flerfamiljshus ska det på fastigheten finnas utrymme för separat 
hantering av grovavfall. Utrymmet bör uppfylla krav för hämtning enligt senaste 
versionen av Avfall Sveriges ”Handbok för avfallsutrymmen”. 

30 § Vid installation och anläggande av enskilda avloppsanläggningar, fettavskiljare, sluten 
tank för matavfall eller matavfallssystem får avståndet mellan uppställningsplats för 
slambil och anslutningspunkt för tömning inte överstiga 10 meter, såvida inte särskilda 
skäl föreligger. Höjdskillnaden mellan fordonets uppställningsplats och botten på 
anläggningen får inte överstiga 5 meter. Brunnslock får inte väga mer än 15 kg.  
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5.3 Rengöring och tillsyn 

31 § Fastighetsinnehavaren har ansvar för rengöring och tillsyn av behållare samt anläggning. 
Behållare och anläggningar ska ges regelbunden service för att förebygga störningar i 
anordningens funktion och olägenhet såsom buller, lukt och dylikt. Såväl behållare som 
inom fastigheten förekommande anläggningar, anordningar och utrymmen för 
avfallshantering ska skötas så att kraven på god arbetsmiljö uppfylls och risken för 
olycksfall minimeras. 

6 HÄMTNINGSFÖRHÅLLANDEN 

6.1 Hämtningsområde och hämtningsintervall 

32 § Kommunen är uppdelad i två hämtningsområden: 

• Hämtningsområde 1, fastland: Fastland samt öar med fast broförbindelse. 

Trafikverkets bilfärja jämställs med fast broförbindelse. Till fastlandet räknas därmed 

även Rindö, Skarpö, Resarö och Tynningö.   

• Hämtningsområde 2, skärgården: Öar utan fast bro- eller vägfärjeförbindelse med 

fastlandet samt fastlandsdelar utan vägförbindelse. 

33 § Ordinarie hämtning av avfall under kommunalt ansvar sker med de intervall som 
framgår av Bilaga 2.  

6.2 Åtgärder inför hämtning av avfall som lämnas i kärl eller säck 

34 § Behållare får inte fyllas mer än att den kan stängas. Den får inte heller vara så tung att 
det blir uppenbara svårigheter att flytta den eller att arbetsmiljökrav inte kan tillgodoses. 
Behållare bör vara fri från snö och is vid hämtningstillfället. För fastigheter med 
säckhämtning ska vikten på säcken ej överstiga 15 kg. 

35 § Behållare ska på hämtningsdagen vara tillgängliga för tömning från klockan 06.00. 
Tömning sker normalt mellan kl. 06.00 och kl. 22.00. Behållare ska vara uppställda så att 
hämtning och hantering underlättas och kan ske med den utrustning som används inom 
kommunen. För manuell hantering av kärl och för dragväg har renhållaren rätt att ta ut 
särskild avgift enligt avfallstaxa.  

36 § Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen i fastigheten där arbetet ska utföras. 
Nycklar, portkoder och dylikt ska tillhandahållas Roslagsvatten. Ändringar ska utan 
uppmaning meddelas Roslagsvatten.  

37 § Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ansvarar för att latrinbehållare är 
försluten och vid behov rengjord utvändigt innan hämtning sker. 

38 § Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ska se till att kärl står upprätta och 
inte orsakar hinder eller nedskräpning. Detta gäller även vid gemensam hämtplats om 
inte annat avtalats med Roslagsvatten.  
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39 § Det är fastighetsinnehavarens eller nyttjanderättshavarens ansvar att se till att 
nedskräpning inte sker i anslutning till hämtningsplatsen på grund av att gällande 
bestämmelser inte följts, till exempel att sopor har ställts utanför behållaren, har lagts 
löst i behållaren, inte är tillräckligt väl inslagna eller att behållaren har överfyllts. Detta 
gäller även vid gemensamt kärl och gemensam uppställningsplats enligt 90 § och 92 §.  

Om renhållaren orsakar nedskräpning har renhållaren städningsansvar.   

40 § Vid brygghämtning av kärl- och säckavfall med fartyg ska behållare vara placerad i 
omedelbar anslutning till angöringsplatsen och på sådant sätt att den kan ses från sjön. 
Annan placering kan godtas av Roslagsvatten mot erläggande av gångavståndstillägg 
enligt avfallstaxa. 

6.3 Åtgärder inför hämtning av avfall från enskilda avlopp och andra 

anläggningar 

41 § Inför tömning ansvarar fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren för att 
förbereda anläggningen så att tömning kan ske med den utrustning och det fordon som 
används inom kommunen. Anläggningen ska på tömningsdagen vara tillgänglig för 
tömning från klockan 06.00. Tömning sker normalt mellan kl. 06.00 och kl. 22.00. 

42 § Enskilda avloppsanläggningar, fettavskiljare, sluten tank för matavfall eller 
matavfallssystem ska vara lätt tillgängliga för tömning. Lock eller manlucka som öppnas 
manuellt får inte vara övertäckt eller fastfruset när tömning ska ske. Lock eller manlucka 
får väga högst 15 kg. Lock och koppling för tömning av fettavskiljare, sluten tank och 
matavfallssystem ska vara märkta med aktuellt avfallsslag. Utebliven slamtömning på 
grund av oåtkomlig anläggning debiteras enligt gällande taxa. 

43 § Anläggningen ska vara markerad med fastighetsbeteckning så att den enkelt kan hittas av 
renhållaren. Tydliga instruktioner som behövs i samband med tömning ska 
tillhandahållas av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren i god tid innan 
tömning och ska finnas tillgängliga i direkt anslutning till anläggningen. Missad 
slamtömning på grund av omärkt anläggning debiteras enligt gällande taxa. 

44 § Vid tömning får avstånd mellan uppställningsplats för slambil och 
slambrunn/anslutningspunkt normalt inte överstiga 10 meter. Avgift för slangdragning 
debiteras om avståndet överstiger 10 meter. Om hinder gör att slamtömningsfordonet 
inte kan ställas upp på plats som normalt används vid tömning och om den totala 
sträckan som slangen dras överstiger 10 meter, debiteras även tillkommande 
slangdragning. 

45 § Fastighetsinnehavaren är skyldig att vidta erforderliga åtgärder för att skydda sin 
anläggning från skador vid tömning.  

Vägen där slangen dras ska vara fri från hinder och föremål som kan ta skada av slangen. 

46 § För anläggningar där återfyllning av vatten krävs för anläggningens funktion, svarar 
fastighetsinnehavaren för att så sker efter varje tömning.  
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47 § Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen på fastigheten där arbetet ska utföras. 
Nycklar, portkoder och dylikt ska tillhandahållas Roslagsvatten. Ändringar ska utan 
uppmaning meddelas Roslagsvatten. 

48 § Efter anslutning till kommunalt avloppsnät eller annan godkänd avloppsanläggning, som 
innebär att befintlig anläggning tas ur bruk, ska sluttömning ske. Sluttömning ska 
beställas av fastighetsinnehavaren och genomföras av renhållaren.  

6.4 Hämtnings- och transportvägar 

49 §  I hämtningsområde 1 - fastland sker hämtning av avfall under kommunalt ansvar 
normalt vid fastighetsgränsen så nära hämtningsfordonets uppställningsplats som 
möjligt. Om kärlplacering och hämtplats inte kan upprättas vid fastighetsgräns ska 
fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren avlämna avfallet på plats och i 
behållare som Roslagsvatten kan godta. Fastighetsinnehavaren/nyttjanderättshavaren 
ska erhålla godkännande av markägaren innan kärl ställs på dennes mark. 

I hämtningsområde 2 - skärgård sker hämtning av avfall under kommunalt ansvar 
normalt vid gemensam insamlingsplats.  

50 § Roslagsvatten kan bestämma att avfall under kommunalt ansvar insamlas på annan plats 
i gemensamma större behållare under del av året. Tömning sker när isförhållanden och 
väglag medger tömning. 

51 § Om Roslagsvatten och fastighetsinnehavaren/nyttjanderättshavaren inte kan komma 
överens om plats för avfallslämnande enligt ovanstående kan avfallsansvarig nämnd 
anvisa plats där avfall ska lämnas. Anvisning av plats avser hela året. Roslagsvatten 
beslutar om tömningsfrekvens och typ av avfallsbehållare. 

52 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ansvarar i skälig omfattning för skötsel 
av den anvisade platsen som om den varit placerad på den egna fastigheten. 

53 § Fastighetsinnehavaren ska se till att transportväg fram till den uppställningsplats som 
används vid hämtning, hålls i farbart skick.  

Transportvägen ska inför hämtning ha fri sikt, hållas fri från hinder, röjas från snö, hållas 
halkfri och dammbindas vid behov.  

Enskild väg som nyttjas vid hämtning av avfall under kommunalt ansvar ska vara så 
dimensionerad och hållas i sådant skick att den är farbar vid varje hämtningstillfälle och 
för de hämtningsfordon som normalt används i hämtningsområdet.  

Vändmöjlighet för hämtningsfordon ska finnas då backning inte får förekomma annat än 
i undantagsfall vid vändning. 

54 § Fastighetsinnehavaren ska se till att den väg som kärl behöver dras av den som utför 
hämtningen är plan och hårdgjord och i övrigt hålls i sådant skick att kärl utan svårighet 
kan förflyttas. Dragvägen ska inför hämtning hållas fri från hinder, röjas från snö och 
hållas halkfri. 
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55 § Om avståndet mellan angöringsplatsen och/eller uppställningsplatsen för 
hämtningsfordon och behållarens uppställningsplats överstiger 5 meter kan en avgift för 
dragavstånd/gångavstånd tas ut. Dragavstånd tillämpas för flerbostadshus och 
verksamheter i hämtningsområde 1 och erläggs enligt avfallstaxa. Gångavstånd tillämpas 
i hämtningsområde 2 och erläggs enligt avfallstaxa. 

56 § Om farbar väg inte kan upprättas ska avfallet lämnas på plats enligt överenskommelse 
med Roslagsvatten eller anvisning enligt 49 §. 

57 § De lagar och riktlinjer som finns samlade i senaste versionen av Avfall Sveriges ”Handbok 
för avfallsutrymmen” bör följas. Det är dock Roslagsvatten som avgör om hämtnings- och 
transportvägar uppfyller krav på transport- och dragväg och om vändmöjligheter finns. 

 

6.4.1 Hämtningsområde 1 - Fastland  

58 § Farbara transportvägar ska ha tillräcklig bärighet för renhållarens hämtningsfordon och 
ha en fri höjd av 4,7 meter. Träd och växtlighet får inte inkräkta på den fria höjden eller 
på vägbredden. 

Farbara transportvägar ska vara minst 3,5 meter breda. Ett område om 0,5 meter på 
vardera sida av vägen ska vara fritt från växtlighet och andra hinder.  

Vid nyanläggande av väg bör den utformas så att den är minst 5,5 meter bred om körning 
i båda riktningarna förekommer. Om vägen är smalare ska det finnas mötesplatser. Om 
vägen är mötesfri ska den vara minst 3,5 meter bred och ett område om 0,5 meter på 
vardera sida av vägen ska vara fritt från växtlighet och andra hinder.   

 

6.4.2 Hämtningsområde 2 - Skärgård 

59 § Enskild brygga som nyttjas vid hämtning ska vara så dimensionerad och hållas i sådant 
skicka att den är möjlig att angöra av renhållarens båtar utan risk för skada.  

60 § Farbara transportvägar för kärl- och säckavfall ska vara minst 1,2 meter breda, jämna och 
ha tillräcklig bärighet för renhållarens hämtningsfordon. Växtlighet och andra hinder ska 
röjas så att utrymmet blir minst 2 meter högt.  

61 § Där slamtömningsfordon används i hämtningsområde Skärgård ska farbara 
transportvägar vara minst 2,5 meter breda och tillräckligt bäriga för renhållarens 
hämtningsfordon. Växtlighet och andra hinder ska röjas så att utrymmet blir minst  
3 meter brett och 3 meter högt. Gångväg ska vara jämn och växtlighet och andra hinder 
ska röjas.  

62 § Vid hämtning av slam med fartyg ska farleden in mot fartygets angöringspunkt vara 
minst 10 meter bred och fri från hinder (bojar, båtar m.m.). Vattendjupet ska vara minst 
1 meter vid strandlinjen och 2 meter 20 meter från strandlinjen.  

63 § Vid hämtning av kärl- och säckavfall från sjösidan ska tillräckligt vattendjup och 
farledsbredd för renhållarens fartyg finnas. Bryggor för ilandtagning av hämtningsfordon 
ska vara försedda med godtagbara förtöjningsanordningar.  

64 § Framkomlighet och angöringsplatsens skick bedöms av Roslagsvatten.  
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65 § På öar där gemensamma insamlingsplatser upprättats för avfall under kommunalt ansvar 
sker hämtning av säckavfall vid fastigheten endast mot tilläggsavgift och under 
förutsättning att samtliga krav på hämtningsförhållanden enligt dessa föreskrifter är 
uppfyllda. Fastigheter på öar inom rimligt avstånd till gemensam insamlingsplats på 
annan ö kan komma att hänvisas till den gemensamma insamlingsplatsen. 

6.5 Åtgärder om föreskrift inte följs. 

66 § Renhållaren har rätt att inte utföra ordinarie hämtning om föreskrifterna i 34 § - 38 §, 
 40 § - 43 §, 47 § och 53 § - 54 § inte följs. Avfallet ska efter rättelseåtgärder från 
fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavare hämtas antingen vid nästa ordinarie 
hämtningstillfälle eller efter beställning av extrahämtning mot avgift. 

7 AVVIKELSER FRÅN ORDINARIE HÄMTNING 

67 § Vid utebliven hämtning till följd av otjänlig väderlek eller annan oförutsedd händelse 
utförs hämtning skyndsamt och så snart det är möjligt för Renhållaren. 

68 § Vid utebliven hämtning på grund av omständigheter som fastighetsinnehavaren råder 
över utförs hämtning vid nästa ordinarie hämtningstillfälle eller efter beställning mot 
extra avgift så snart hindret undanröjts och så snart det är möjligt för Renhållaren. 

69 § Renhållaren har inte skyldighet att ta loss avfall som blir kvar i behållare efter tömning, 
på grund av exempelvis fastfrysning eller att avfallet är hårt packat.  

70 § Om fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare lämnar mer avfall än vad som ingår i 
abonnemanget eller beställningen, hämtas detta efter extra beställning mot avgift enligt 
avfallstaxan. Detta gäller vid alla former av hämtning av avfall i behållare vid fastighet. 

71 § Roslagsvatten har rätt att ta ut särskild avgift enligt gällande avfallstaxa och Renhållaren 
har rätt att inte utföra ordinarie hämtning av 
• överfullt eller för tungt lastade säckar, kärl eller annan behållare 

• behållare som innehåller felsorterat avfall  

• behållare som innehåller dåligt emballerat skärande eller stickande avfall.  

Avfallet ska hämtas efter åtgärder från fastighetsinnehavaren. Åtgärderna ska följa 

Roslagsvattens anvisningar. 

72 § Vid upprepade avvikelser från gällande abonnemang, så som överfulla behållare eller 
felsorterat avfall har Roslagsvatten rätt att anpassa abonnemanget till rådande 
förhållanden på hämtstället. Detta gäller även för enskilda avloppsanläggningar om de 
behöver tömmas oftare än enligt nuvarande abonnemang. 
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8 SÄRSKILT OM AVFALL UNDER KOMMUNALT ANSVAR FRÅN 

VERKSAMHETER 

73 § Avfall under kommunalt ansvar från verksamheter ska hållas skilt från annat avfall. För 
avfall under kommunalt ansvar från verksamheter gäller 9 § - 72 § om ej annat anges i 
dessa föreskrifter. 

Konsumentelavfall lämnas enligt vad som anges i Bilaga 1. 

74 § Tömning av fettavskiljare, sluten tank för matavfall och matavfallssystem som genererar 
avfall under kommunalt ansvar ska ske minst 4 gånger/år under den period 
verksamheten är i gång om fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren inte 
inhämtat medgivande från VA-huvudmannen för annat tömningsintervall. 

75 § Fett från fettavskiljare anslutna till enskild avloppsanordning hämtas minst 2 gånger/år. 
Undantag kan medges av den tillsynsansvariga nämnden.  

76 § När en fettavskiljare eller ett matavfallssystem som genererar avfall under kommunalt 
ansvar tagits ur bruk ska det sluttömmas inom tre månader. Sluttömning ska beställas av 
fastighetsägaren och genomföras av renhållaren.  

8.1 Annat avfall än avfall under kommunalt ansvar - Uppgiftsskyldighet 

77 § Den som bedriver en yrkesmässig verksamhet inom kommunen som ger upphov till 
annat avfall än avfall under kommunalt ansvar ska lämna de uppgifter om arten, 
sammansättningen, mängden eller hanteringen av avfallet som behövs som underlag 
för kommunens renhållningsordning. 

78 § Enligt 4 kap, 9 § avfallsförordningen ska den som är innehavare av en hamn lämna 
uppgift om behovet av avfallshantering enligt 4 kap, 8 § avfallsförordningen till 
kommunen. Uppgifterna ska lämnas till avfallsansvarig nämnd.  

9 UNDANTAGSREGLER 

9.1 Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden 

79 § Anmälan eller ansökan om undantag från dessa föreskrifter ska göras av den 
fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som vill ha undantag. Ansökan hanteras 
och prövas av ansvarig nämnd enligt vad som anges nedan. Avgift för handläggning av 
anmälan och ansökan om undantag beslutas med stöd av 27 kap 1 § miljöbalken.  

80 § Anmälan och ansökan ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om vilka avfallsslag som 
ansökan avser samt en redogörelse för på vilket sätt omhändertagandet ska ske, så att 
eventuell påverkan på miljön och människors hälsa kan bedömas. Av ansökan eller 
anmälan ska framgå den tidsperiod som avses och uppgifter om de beräknade 
avfallsmängderna. 

81 § Givna undantag/tillstånd är, om inte annat anges i tillståndet, personliga, knutna till 
fastigheten och tidsbegränsade. De upphör per automatik att gälla vid ägarbyte. 
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82 § Givna undantag/tillstånd ska omprövas om förutsättningarna för dem ändras. Det är 
fastighetsägarens/ansökarens skyldighet att meddela sådan förändring.  

9.2 Kompostering, annan återvinning eller bortskaffande av visst avfall 

under kommunalt ansvar 

83 § Avfall får endast tas om hand på den egna fastigheten enligt vad som anges i  
84 §- 89 § och under förutsättning att det kan ske utan risk för olägenhet för 
människors hälsa och miljön. 

84 § Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan särskild 
anmälan. 

85 § Vedartat, torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering får eldas 
endast om det kan ske utan att olägenhet uppstår och inte strider mot andra 
föreskrifter eller beslut. 

Förbud mot eldning till skydd för människors hälsa och miljön meddelade med stöd av  
40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, utfärdade med 
stöd av förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor eller annan författning samt 
brandriskvarning måste beaktas. 

86 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv avser att kompostera 
matavfall och liknande avfall från fastigheten på sin fastighet, ska anmäla detta till 
den tillsynsansvariga nämnden. 

Kompostering av matavfall och liknande avfall på fastigheten ska ske i skadedjurssäker 
behållare och på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. 
Fastigheten ska ge utrymme för användning av den erhållna kompostjorden. 

87 § Kompostering av latrin på fastigheten får, efter ansökan till den tillsynsansvariga 
nämnden, medges i särskild därför avsedd anläggning på fastigheten, s.k. 
förmultningsanläggning eller liknande anläggning för omhändertagande av latrin för 
användning av näringsämnen.  

88 § Tillstånd till egen slamtömning av avloppsanläggning och spridning av slam inom den 
egna fastigheten kan beviljas efter ansökan hos den tillsynsansvariga nämnden. 

89 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som ansöker om egen behandling av 
latrin och slam enligt 87 § - 88 § i dessa föreskrifter kan befrias från skyldigheten att 
lämna slam under förutsättning att olägenhet för människors hälsa, miljön och 
renhållningspersonalens arbetsmiljö inte uppstår. 

9.3 Gemensamma behållare för kärl- och säckavfall 

90 § Två eller tre närboende fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare kan efter 
anmälan till Roslagsvatten använda gemensam avfallsbehållare för kärl- och säckavfall 
under förutsättning att bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt 
efterlevs. Avfallet ska rymmas i en behållare för respektive avfallsslag med normal 
tömningsfrekvens och risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön får inte uppstå. 
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Om gemensam behållare nyttjas av en fritidsfastighet och en åretruntfastighet utgår 
avgift och tömning utifrån taxa och hämtningsschema för helårsabonnemang. En av 
fastighetsinnehavarna ska förbinda sig att ansvara för uppställningsplats. 

Med närboende menas delad fastighetsgräns, gemensam infartsväg eller liknande. 

91 § Roslagsvatten har rätt att ställa om till enskilda abonnemang om förutsättningarna för 
gemensam behållare inte längre är uppfyllda. 

9.4 Gemensam hämtningsplats för kärl- och säckavfall för flera små- eller 

flerfamiljshus 

92 § Flera närliggande små- eller flerfamiljshus som behöver mer än en behållare för kärl- och 
säckavfall, kan efter Roslagsvattens godkännande dela behållare i en gemensam 
avfallslösning. Roslagsvatten ansvarar för att antalet behållare motsvarar behovet.  

Fastighetsägaren har ansvar för skötsel av platsen såsom om behållaren vore 

placerad vid fastighetsgräns och ska se till att behållare är åtkomliga på 

tömningsdagen.  

Roslagsvatten har rätt att ställa om till enskilda abonnemang om förutsättningarna 

för gemensam avfallslösning inte längre är uppfyllda. 

9.5 Uppehåll i hämtning 

93 § Uppehåll i hämtning vid permanentbostäder och fritidsbostäder som är obebodda under 
minst 12 månader kan medges efter ansökan. Ansökan skickas till Roslagsvatten, beslut 
fattas dock av tillsynsansvarig nämnd. Uppehåll gäller både kärl- och säckavfall och, i 
förekommande fall, slam från avloppsanläggning. En förutsättning för sådant uppehåll är 
att hämtning av avfall från anläggningen har skett i anslutning till föregående 
hämtningssäsong eller att uppehåll har innehafts under föregående säsong. Vid uppehåll 
får övernattning inte ske på fastigheten, enstaka tillsynsbesök får göras. Vid uppehåll får 
inte större renoveringar genomföras. 

Uppehåll i hämtning kan medges som längst i 3 år om inte synnerliga skäl föreligger.  

Ansökan ska ha inkommit senast 2 månader innan önskat uppehåll.   

Uppehåll i hämtning kan medges för hel fastighet eller delar av den.   

Undantag från ordinarie hämtning innebär ej befrielse från debitering av grundavgift i 
enlighet med fastställd taxa. 

9.6 Eget omhändertagande och befrielse från skyldigheten att överlämna 

avfall under kommunalt ansvar till kommunen 

94 § Den tillsynsansvariga nämnden får efter ansökan, om det finns särskilda skäl, medge 
dispens för fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare från förbudet i  
15 kap. 24 § 1 st. miljöbalken om den som ska hantera avfallet med stöd av dispensen 
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kan göra det på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. Detta gäller för såväl mat- 
och restavfall som för slam från små avloppsanläggningar. 

9.7 Återkallande av godkännande 

95 § Uppstår olägenhet eller risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön kan den 
tillsynsansvariga nämnden besluta att given dispens eller undantag upphör att gälla.  
I sådant fall upphör även ändrad avfallsavgift att gälla.  

10 IKRAFTTRÄDANDE 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 2022-01-01 då föreskrifter för avfallshantering för 

Vaxholms stad 2014-01-01 upphör att gälla. 
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BILAGA 1 - SORTERING OCH HANTERING AV AVFALL 

 

Följande avfallsslag ska sorteras ut och hållas skilt från restavfall: 

1. Farligt avfall 

Farligt avfall är avfall som är farligt för människor eller miljön och som därför inte ska 

blandas med annat avfall. Exempel på farligt avfall är kemikalier, spillolja, färgrester och 

lösningsmedel. 

Följande produkter utgör exempel på vad som hanteras som farligt avfall: 

• Färg- och lackavfall samt hartser 

• Limavfall (t.ex. kontaktlim, epoxilim, spackel) 

• Lösningsmedel 

• Fotokemikalier (t.ex. fix och framkallare) 

• Bekämpningsmedel 

• Sprayburkar med innehåll 

• Annat surt eller starkt alkaliskt avfall (t.ex. frätande ämnen som kaustiksoda, 

svavelsyra, ammoniak, lut, avkalkningsmedel) 

• Avfall som innehåller kvicksilver (t.ex. termometrar, barometrar, reläer) 

• Spillolja och annat oljeavfall 

• Brandsläckare, gasolflaskor och andra trycksatta behållare 

Farligt avfall från hushållen lämnas kostnadsfritt vid ÅVC. 

I hämtningsområde Skärgård kan farligt avfall från hushåll även lämnas till ÅVC-färjan. 

Avfallet får enbart lämnas direkt på fartygen. 

Det farliga avfallet ska vara tydligt märkt med uppgift om innehåll. Om möjligt ska avfallet 

lämnas i originalförpackning.  Hämtning från fastighet kan beställas separat enligt 

avfallstaxa. 

2. Matavfall 

Matavfall uppkommer vid matlagning i hushåll, restauranger, storkök m.m. och utgörs av 

exempelvis skal och blast, teblad och kaffesump. Matavfall från hushåll ska läggas i 

papperspåsar tillhandahållna av Roslagsvatten. Matavfall från verksamheter kan lämnas i 

papperspåsar/säckar som erhålls från Roslagsvatten. Verksamheter kan också skaffa påsar 

och säckar själva, under förutsättning att de är godkända av Roslagsvatten. Det 

paketerade avfallet ska vara väl förslutet så att avfallet inte kan spridas. Matavfall kan 

även malas ner i avfallskvarn kopplad till sluten tank eller matavfallssystem. Sådant 

matavfall får inte blandas med annat avfall än fett från fettavskiljare. Regler om 

användning av köksavfallskvarn kopplad till spillvattennätet finns i kommunens ABVA. 

Matavfall kan även komposteras, se 86 § i dessa föreskrifter.  

175



  

20 

 

För att säkerställa att matavfall sorteras rätt får utföraren genomföra regelbundna 

stickprovskontroller.  

3. Grovavfall 

Grovavfall är avfall under kommunalt ansvar som är för tungt, skrymmande eller har andra 

egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in som restavfall. Grovavfall från 

hushållen lämnas kostnadsfritt vid ÅVC, där grovavfallet ska sorteras och lämnas enligt 

instruktioner på plats. All övrig transport av grovavfall från fastighet ska utföras genom 

renhållarens försorg. Hämtning från fastighet kan beställas separat enligt avfallstaxa.  

Grovavfallet ska förses med märkning som klargör att det är fråga om grovavfall och vara 

placerat vid fastighetens infart eller på annan för hämtningsfordonet lättillgänglig plats. 

I hämtningsområde Skärgård kan hushåll lämna sitt grovavfall till ÅVC-färjan. Avfallet får 

enbart lämnas direkt på fartyget. 

4. Trädgårdsavfall 

Trädgårdsavfall uppstår vid normalt nyttjande av trädgård vid bostadshus och bör 

komposteras. Egen kompostering av trädgårdsavfall är tillåten utan anmälan. 

Trädgårdsavfall kan även lämnas på ÅVC, enligt instruktioner på plats. Hämtning från 

fastighet på fastlandet kan beställas separat enligt avfallstaxa.  

För regler om eldning av trädgårdsavfall, se dessa föreskrifter, 85 §.  

5. Latrin 

Insamling sker i latrinbehållare som ska förslutas och vid behov göras ren på utsidan av 

avfallslämnare. Bortforsling av latrin beställs hos Roslagsvatten mot avgift enligt 

avfallstaxa.  

6. Fett   

Enskilda hushåll ska lämna överbliven matolja och fett i sluten behållare till ÅVC. Mindre 

mängder kan även läggas i sluten behållare i behållare för restavfall.   

Fettslam som samlas upp från fettavskiljare får inte blandas med annat avfall än pumpbart 

matavfall.  

Fettavfall från livsmedelsberedning (stekbord, kycklinggrillar, fritöser och liknande) ska 

samlas upp i särskilda behållare. Behållare ska förslutas av 

fastighetsinnehavaren/nyttjanderättshavaren och lämnas till fettåtervinning. 

7. Döda sällskapsdjur samt avfall från husbehovsjakt 

Små sällskapsdjur, exempelvis marsvin, kanin, katt, mindre hund, kan grävas ner på den 

egna fastigheten, förutsatt att graven är så djup att djur hindras från att gräva upp 

kroppen, att ingen misstanke om smitta föreligger samt att det kan ske utan risk för 

olägenhet för människors hälsa eller miljön. Små sällskapsdjur och mindre mängder avfall 

från husbehovsjakt kan också läggas i behållare för restavfall och ska då förpackas väl 

innan de läggs i behållaren. 
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Döda sällskapsdjur kan också tas omhand av veterinärkliniker, som även tar hand om 

större döda djur. Större mängder avfall från husbehovsjakt lämnas enligt Jordbruksverkets 

föreskrifter. 

8. Läkemedelsrester  

Läkemedelsrester är exempelvis läkemedel i originalförpackning, lösa tabletter, kapslar, 

ampuller, flytande läkemedelsrester i sprutor, färdigberedda lösningar och infusionspåsar. 

Rester av läkemedel ska sorteras i enlighet med förordningen (2009:1031) om 

producentansvar för läkemedel och lämnas till apotek. 

9. Stickande och skärande avfall  

Behållare för kanyler hämtas vid apoteket. Fylld behållare lämnas till apotek. Övriga 

föremål som kan vålla skär- och stickskador (t.ex. glasföremål, spikar och nålar) ska läggas i 

styvt skyddshölje (t.ex. tom mjölkförpackning) innan de läggs i avfallsbehållaren. Större 

mängder avfall som kan ge upphov till skär- och stickskador ska paketeras separat och 

betraktas som grovsopor.  

10. Batterier 

Bärbara batterier kan lämnas till försäljningsstället, i batteriholkar eller på ÅVC/ÅVC-färjan. 

Om kasserade produkter innehåller lösa bärbara batterier ska dessa plockas ur. Om 

batterier är inbyggda i produkter hanteras dessa som el-avfall.  

Bilbatterier lämnas till butik som säljer bilbatterier, eller på ÅVC/ÅVC-färjan.  

11. El-avfall 

El-avfall inkluderar avfall från elektriska och elektroniska produkter inklusive alla 

komponenter, utrustningsdelar och förbrukningsvaror som har haft en elektrisk eller 

elektronisk funktion.  

Följande produkter utgör exempel på vad som hanteras som konsumentelavfall: 

• Vitvaror, t.ex. spis, diskmaskin, tvättmaskin, spisfläkt  

• Kylskåp och frysar  

• TV 

• Mikrovågsugn  

• Datorer och tillbehör 

• Hushållsapparater, t.ex. elvisp, matberedare, hårtork  

• Ljuskällor t.ex. lågenergilampor, glödlampor, halogenlampor, lysrör  

• Elektriska och elektroniska verktyg, t.ex. elektrisk gräsklippare, symaskin 

• Brandvarnare 

Konsumentelavfall med producentansvar lämnas till återförsäljare eller på ÅVC/ÅVC-

färjan. Hämtning mot avgift kan också beställas hos Roslagsvatten.  
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12. Förpackningsavfall  

Hushållen ska sortera ut förpackningar. Dessa lämnas i behållare på återvinningsstation 

eller annan plats som anvisas av fastighetsinnehavare eller förpackningsproducent.  

Följande förpackningsslag ska lämnas till förpackningsproducenternas system: 

• Förpackningar av glas 

• Förpackningar av metall 

• Förpackningar av papper, wellpapp eller kartong 

• Förpackningar av hårdplast och mjukplast 

13. Returpapper 

Hushållen ska sortera ut returpapper (t.ex. tidningar, tidskrifter, direktreklam och 

kataloger). Dessa lämnas i behållare på gemensamma platser, enligt anvisningar från 

avfallsansvarig nämnd eller Roslagsvatten, eller annan plats som anvisas av 

fastighetsinnehavare. 

14. Textilavfall 

Textilprodukter som lämpar sig för återbruk och andrahandsförsäljning bör lämnas till 

textilinsamling på ÅVC eller annan textilinsamling. Textilier för återvinning lämnas till ÅVC.  

15. Bilar och däck 

Uttjänta bilar, bilbatterier och däck lämnas till producenternas insamlingssystem. 

Bilproducenternas nätverk BilRetur tar emot uttjänta bilar. Gamla däck lämnas till 

däckåterförsäljare. 

16. Bygg- och rivningsavfall 

Avfall som uppkommer vid nybyggnad, renovering, ombyggnad eller rivning av byggnad, 

eller som uppstår vid större anläggningsarbete i en trädgård är bygg- och rivningsavfall.  

Exempel på bygg- och rivningsavfall är: 

• Badkar, handfat, duschkabin, toalettstol 

• Värmeapparater såsom värmepanna, varmvattenberedare 

• Trallvirke 

 

En del bygg- och rivningsavfall klassas som farligt avfall, t.ex. asbest och impregnerat virke.  

Kommunen ansvarar inte för insamling och behandling av bygg- och rivningsavfall och 

fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som vill lämna bygg- och rivningsavfall får 

därför vända sig till valfri insamlingsentreprenör för bortskaffande. 

Avfall från mindre underhållsarbeten och reparationer (max en kubikmeter per besök) kan 

lämnas på kommunens ÅVC.  

Från och med den 1 januari 2023 kommer kommunerna att ansvara för bygg- och 

rivningsavfall som inte uppkommer i yrkesverksamhet. Då kommer hushållen att kunna 
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lämna denna typ av bygg- och rivningsavfall på ÅVC. Avfallet ska sorteras och lämnas enligt 

instruktioner på plats. 

17. Filtermaterial från fosforfällor 

Fosforfilter används för kompletterande rening i små avlopp och består av ett material 

med hög kapacitet för fosforinbindning. Omhändertagande av filtermaterial från 

fosforfällor beställs genom av Roslagsvatten upphandlad entreprenör. 

18. Fyrverkerier och ammunition 

Kontakta Polisen eller återförsäljaren av produkterna för omhändertagande av 

fyrverkerier, nödljus, nödraketer, sprängämnen, ammunition eller annat explosivt avfall. 

19. Restavfall 

Restavfall är det kärl- och säckavfall som återstår när övriga avfallsslag har sorterats ut. 

Restavfall som läggs i behållare ska läggas i påse eller annat emballage av lämpligt material 

och storlek. Det paketerade avfallet ska vara väl förslutet så att avfallet inte kan spridas. 

Avfall ska vara väl emballerat så att skada, arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet inte 

uppkommer.  
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BILAGA 2 - HÄMTFREKVENS 

1. Hämtning av kärl- och säckavfall från en- eller tvåbostadshus för permanentboende 

sker normalt en gång varannan vecka.  

Hushåll som sorterar ut allt matavfall till egen kompost som godkänts av den 

tillsynsansvariga nämnden erbjuds även hämtning av restavfall en gång var fjärde 

vecka eller en gång var åttonde vecka.  

2. Från flerbostadshus och verksamheter sker hämtning av kärl- och säckavfall 

normalt en gång i veckan. Renhållaren tillhandahåller även hämtning en gång 

varannan vecka eller två, tre, fyra eller fem gånger per vecka. 

3. Från en- eller tvåbostadshus för fritidsboende sker hämtning av kärl- och säckavfall 

normalt en gång varannan vecka under perioden juni-augusti.  

4. Efter beställning utför renhållaren hämtning av trädgårdsavfall i kärl en gång var 

fjärde vecka under perioden mars - november. Denna tjänst erbjuds i tätort.  

5. Hämtning av latrin sker efter beställning.  

6. Hämtning av filtermaterial från fosforfälla sker efter beställning. 

7. Tömning av fettavskiljare och matavfallssystem sker enligt 74 § - 75 §.  

8. Hämtning av slam från avloppsanordningar sker enligt schema upprättat av 

Roslagsvatten. Hämtning sker enligt beslut av tillsynsmyndigheten, normalt minst i 

den omfattning som anges i nedanstående tabell och i övrigt efter behov för att 

upprätthålla en god funktion i tanken/avskiljaren:  

Avloppsanordning*  Permanentbostäder 
och verksamheter 

Fritidsbostäder 

Slamavskiljare för WC eller 
WC och BDT 

1 gång/år 1 gång/år 

Slamavskiljare för BDT 1 gång vartannat år 1 gång vartannat år 

Sluten tank  1 gång/år 1 gång/år 

Kemiska minireningsverk, 
biologiska minireningsverk, 
vakuumspolande system 
eller avloppsanordning 
avsedd för annat än 
enskilda hushåll  

1 gång/år eller enligt 
beslut i varje enskilt 
fall 

1 gång/år eller enligt 
beslut i varje enskilt 
fall 

*Avser enskilda avlopp under kommunalt ansvar enligt definition i miljöbalken 15 kap 20 §.  

Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ansvar för att hålla sig informerad om 

rådande schema för slamtömning av anläggningen. 
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Roslagsvatten 
 
Adress: Box 437, 184 26 Åkersberga | Besöksadress: Sågvägen 2  
Telefon vxl: 08-540 835 00 
info@roslagsvatten.se | roslagsvatten.se  

 

Samrådsredogörelse - Förslag till nya avfallsföreskrifter för 
Vaxholms stad 

 

Bakgrund 
Enligt miljöbalkens 15 kap 41 § ska det för varje kommun finnas en renhållningsordning som ska antas av 
kommunfullmäktige. Renhållningsordningen består av avfallsplan och föreskrifter för hur 
avfallshanteringen ska gå till i kommunen. Nuvarande avfallsföreskrifter är från 2014 och behöver 
revideras.  

Samråd och remiss 
Innan kommunen antar förslag till nya avfallsföreskrifter ska kommunen, enligt 15 kap 42 § miljöbalken: 

• på lämpligt sätt och i skälig omfattning samråda med de fastighetsinnehavare och myndigheter 
som kan ha ett väsentligt intresse av renhållningsordningen, och 

• ställa ut ett förslag till renhållningsordning för granskning under minst fyra veckor. 
 
Kommunen ska informera om utställningen på sin webbplats före utställningstidens början. 
Informationen ska innehålla uppgift om förslagets huvudsakliga innebörd, var det ställs ut samt inom 
vilken tid och till vem som synpunkter ska lämnas. 
 
Enligt 15 kap 43 § miljöbalken ska kommunen när den antar renhållningsordningen ta hänsyn till de 
synpunkter som har kommit fram i samrådet.  
 
Detta PM utgör en redogörelse över hur samråd har genomförts och hur inkomna synpunkter har 
hanterats i samband med upprättande av nya avfallsföreskrifter för Vaxholms stad.  

Samråd – genomförande 
Roslagsvatten har i samarbete med Vaxholms stad under 2020-2021 tagit fram ett förslag till nya 
avfallsföreskrifter. Förslaget har skickats för synpunkter till SRMH och till kommunens berörda enheter.  
Synpunkter har framförts både skriftligen och vid möte mellan Roslagsvatten och SRMH respektive 
Roslagsvatten och kommunen. Ett omarbetat förslag har därefter tagits fram och utgör 
utställningsversion.  

Kungörande och utställning 
Beslut om utställning fattades av Kommunstyrelsen 2021-06-03 och förslaget ställdes därefter ut för 
allmänhetens granskning under perioden 2021-06-09 till 2021-07-12. Under utställningsperioden fanns 
avfallsföreskrifterna tillgängliga för nedladdning på kommunens respektive Roslagsvattens webbplats. 
Avfallsföreskrifterna fanns också tillgängliga i receptionen på kommunhuset, Eriksövägen 24.  

Remissinstanser 
Följande externa aktörer fick förslaget till avfallsföreskrifter på remiss:  

• Södra Roslagens Miljö- och hälsoskyddsnämnd (SRMH) 

• Samtliga vägsamfälligheter som Lantmäteriet har registrerade i kommunen 
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Roslagsvatten 
 
Adress: Box 437, 184 26 Åkersberga | Besöksadress: Sågvägen 2  
Telefon vxl: 08-540 835 00 
info@roslagsvatten.se | roslagsvatten.se  

En intern remiss har skickats till enheterna på Stadsbyggnadsförvaltningen: Fastighetsenheten, 
Planenheten, Bygglovsenheten, Tekniska enheten och Exploateringsenheten.  

Remissvar 
Synpunkter har inkommit från följande externa aktörer:  

• Södra Roslagens Miljö- och hälsoskyddsnämnd (SRMH) 

• Rindöbackens Samfällighetsförening 

• Rindöby Samfällighetsförening 
 
Svar inkom från planenheten, men i form av kommentarer och inte ett formellt remissvar. 
Synpunkterna från externa aktörer finns i sin helhet sist i denna bilaga. 

Inkomna synpunkter och förändringar efter utställning och samråd 
Inkomna synpunkter från remissinstanser har arbetats in i förslaget till avfallsföreskrifter liksom 
redaktionella ändringar. Nedan redovisas inkomna synpunkter från externa aktörer och Roslagsvattens 
kommentarer. 
 
Synpunkter från SRMH 

Synpunkt Roslagsvattens kommentar 

Bilaga 1, punkt 17: punkten behöver 
omformuleras från entreprenör godkänd av 
Roslagsvatten till av Roslagsvatten upphandlad 
entreprenör. 

Roslagsvatten har genomfört ändringen. 

Övrig synpunkt: 
det är önskvärt att latrinhämtning ska finnas med 
i Roslagsvattens ordinarie hämtningsintervall. 
Detta då det är önskvärt att möjliggöra en 
kontrollerad och återkommande hämtning av 
latrin. Risken att latrin och urin som hanteras 
felaktigt ökar då hämtningen inte ligger på ett 
förutbestämt intervall. Felaktig hantering eller 
otillräcklig spridningsyta, för mängden näring som 
tillförs, ger risk för näringsläckage till våra 
känsliga kustområden.  

Latrinhämtning i kärl är ett arbetsmiljöproblem 
som branschen vill arbeta bort. Redan innan 
Roslagsvatten tog över ansvaret för 
avfallsinsamlingen, 2012, hade Vaxholm stad 
arbetat bort majoriteten av latrinhämtningarna. 
Idag finns endast ett fåtal fastighetsägare med 
latrinhämtning. Det finns inga permanentboende 
i kommunen som har latrinhämtning. Under 2020 
hämtades fyra latrinkärl och under 2019 
hämtades 3 kärl. Behovet av regelbunden 
hämtning av latrin via abonnemang finns idag 
inte och Roslagsvatten vill inte uppmuntra till 
ökad användning av latrinkärl utan förordar då 
förbränningstoalett, mulltoa eller liknande. 
 

 
Synpunkter från Rindöbackens Samfällighetsförening 
 

Synpunkt Roslagsvattens kommentar 

I de nya avfallsföreskrifterna regleras i stort sett 
bara fastighetsägarens/kundens skyldigheter och 
ansvar. Det vore mer balanserat om även 
renhållarens/Roslags Vattens skyldigheter och 
ansvar för sitt uppdrag gentemot 
fastighetsägaren/nyttjaren regleras, samt vilka 
rättigheter som fastighetsägaren har. 

Enligt miljöbalken ska alla kommuner ha en 
renhållningsordning som antagits av 
kommunfullmäktige. Renhållningsordningen 
består av avfallsplan och föreskrifter för 
avfallshantering. I avfallsföreskrifterna ska det 
framgå hur kommunen fullgör sina skyldigheter 
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Exempelvis vilken skyldighet Roslags Vatten har 
att utföra hämtning med det intervall och på det 
sätt som avtalats. Att sopkärl efter tömning av 
renhållaren ska återställas ordentligt på anvisad 
plats (vilket tyvärr inte alltid sker). 
Dessutom vilken rätt fastighetsägare har att 
erhålla ersättning/kreditering av avgift om denna 
skyldighet att hämta inte levereras enligt 
överenskommelsen. 

på avfallsområdet och vilka fastighetsinnehavare 
som omfattas. 
 
Med kommunalt avfallsansvar avses kommunens 
ansvar för avfall enligt 15 kap. 20 och 20 a §§ 
miljöbalken. Varje kommun är ansvarig för 
insamling, transport och återvinning eller 
bortskaffande av kommunalt avfall enligt 15 kap. 
3 § miljöbalken samt avfall under kommunalt 
ansvar enligt 15 kap. 20§ miljöbalken i 
kommunen. 
 
Roslagsvattens upphandlade entreprenör ska 
självklart återställa kärl korrekt. Det är dock 
viktigt att Roslagsvatten får kännedom om 
problem finns så att återkoppling kan ske till 
entreprenören. Roslagsvatten ställer höga krav på 
avfallshämtningen och arbetar med täta 
uppföljningar med upphandlad entreprenör.  
 
Ersättningsfrågor regleras inte i 
avfallsföreskrifterna. 

 
Synpunkter från Rindöby Samfällighetsförening 
 

Synpunkt Roslagsvattens kommentar 

I de nya avfallsföreskrifterna regleras i stort sett 
bara fastighetsägarens/kundens skyldigheter och 
ansvar. Det vore mer balanserat om även 
renhållarens/Roslagsvattens skyldigheter och 
ansvar för sitt uppdrag gentemot 
fastighetsägaren/nyttjaren regleras, samt vilka 
rättigheter som fastighetsägaren har. 
 
Exempelvis vilken skyldighet Roslagsvatten har 
att utföra hämtning med det intervall och på det 
sätt som avtalats. Att sopkärl efter tömning av 
renhållaren ska återställas ordentligt på anvisad 
plats. 

Enligt miljöbalken ska alla kommuner ha en 
renhållningsordning som antagits av 
kommunfullmäktige. Renhållningsordningen 
består av avfallsplan och föreskrifter för 
avfallshantering. I avfallsföreskrifterna ska det 
framgå hur kommunen fullgör sina skyldigheter 
på avfallsområdet och vilka fastighetsinnehavare 
som omfattas. 
 
Med kommunalt avfallsansvar avses kommunens 
ansvar för avfall enligt 15 kap. 20 och 20 a §§ 
miljöbalken. Varje kommun är ansvarig för 
insamling, transport och återvinning eller 
bortskaffande av kommunalt avfall enligt 15 kap. 
3 § miljöbalken samt avfall under kommunalt 
ansvar enligt 15 kap. 20§ miljöbalken i 
kommunen. 
 
Roslagsvattens upphandlade entreprenör ska 
självklart återställa kärl korrekt. Det är dock 
viktigt att Roslagsvatten får kännedom om 
problem finns så att återkoppling kan ske till 
entreprenören. Roslagsvatten ställer höga krav på 
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avfallshämtningen och arbetar med täta 
uppföljningar med upphandlad entreprenör.  

 
 
Avfallsavdelningen 
Roslagsvatten 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE  

 
 
Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddskontor 
 

Besöksadress 
Kemistvägen 8, Täby 
 

 
Postadress 
183 80 Täby 
 

Växel 
08-578 663 00 
 

 
Hemsida 
www.srmh.se  
 

E-post 
miljokontoret@srmh.se 

 
 

 

Dnr: SRMH-2021-1266.5519 2021-06-03 
   
Karolina Röstlund 
Inspektör 
miljokontoret@srmh.se 
08-578 663 00 

 

 

 

Remiss Övrig remiss - Avfallsföreskrifter Vaxholm 

Förslag till beslut 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd antar kontorets 
tjänsteutlåtande som sitt eget yttrande. 

Sammanfattning 

Södra Roslagens miljökontor(SRMH) har 2021-05-20 fått 
utställningsversionen av Avfallsföreskrifter Vaxholms stad på remiss. Södra 
Roslagens miljökontor yttrar sig i punkterna Bilaga 1, punkt 17 och Bilaga 1, 
punkt 5. 

Beskrivning av ärendet 

Under året har SRMH tillsammans med Roslagsvatten arbetat med det förslag 
till Avfallsföreskrifter som Roslagsvatten tagit fram. Roslagsvatten har 
remitterat förslaget till Vaxholms stad, som nu givit SRMH möjlighet att yttra 
sig över utställningsversionen av föreskrifterna. 

Kontorets bedömning/synpunkter 

SRMH har deltagit i Roslagsvattens arbete med att ta fram nya 
avfallsföreskrifter. Många av de synpunkter som SRMH framfört har under 
arbetets gång åtgärdats. Kvarstår gör bilaga 1, punkt 17 här anser SRMH att 
punkten behöver omformuleras från entreprenör godkänd av Roslagsvatten 
till av Roslagsvatten upphandlad entreprenör.  

I övrigt vill SRMH lämna synpunkten att det är önskvärt att latrinhämtning 
ska finnas med i Roslagsvattens ordinarie hämtningsintervall. Detta då det är 
önskvärt att möjliggöra en kontrollerad och återkommande hämtning av 
latrin. Risken att latrin och urin som hanteras felaktigt ökar då hämtningen 
inte ligger på ett förutbestämt intervall. Felaktig hantering eller otillräcklig 
spridningsyta, för mängden näring som tillförs, ger risk för näringsläckage till 
våra känsliga kustområden. 

Beslutsdatum: 2021-06-21 Dnr: SRMH-2021-1266.5519 185
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Dnr: SRMH-2021-1266.5519

Grund för yttrande 

EU´s ramdirektiv för vatten eller vattendirektivet- en utgångspunkt för svensk 
vattenförvaltning. Vi ska ha tillräckligt mycket vatten av god kvalitet, både 
idag och imorgon. EU:s ramdirektiv för vatten anger vad EU-länderna minst 
ska klara vad gäller vattenkvalitet och tillgång på vatten. 

I Sveriges miljömål- Ingen övergödning står ”Halterna av gödande ämnen i 
mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, 
förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig 
användning av mark och vatten”. För att möjliggöra att målet uppfylls bör 
kommunen arbeta för en minskad belastning av näringsämnen i våra känsliga 
kustområden.  

Enligt Sveriges Miljökvalitetsnormer för vatten är huvudregeln att alla 
vattenförekomster ska uppnå det som inom vattenförvaltning kallas god 
status. Normerna används till exempel av myndigheter och kommuner vid 
tillståndsprövningar och vid tillsyn av så kallade vattenverksamheter och 
miljöfarliga verksamheter. Kommunerna ska också se till att normerna följs 
till exempel när de planerar för användningen av mark och vatten. 
Stockholms skärgård och Vaxholms kustområde ska uppnå god ekologisk 
status till 2027. 

För att minska tillförsel av näringsämnen, uppfylla Vattendirektivet, Sveriges 
miljömål och miljökvalitetsnormer för vatten krävs ett arbete som möjliggör 
bortforsling av näringsämnen från de ofta karga och magra kustområden som 
utgör stor del av Vaxholms kommun. Därför anser SRMH att latrinhämtning 
ska ingå i Roslagsvattens ordinarie intervall. 

 

SÖDRA ROSLAGENS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTOR 

 

Karolina Röstlund 

Inspektör 

 

Bilagor:   Utställningsversion av avfallsföreskrifter 
    

Expedierat till:   Vaxholms stad stadsbyggnad, 
stadsbyggnad@vaxholm.se   
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Vaxholms Stad 
hallbarhet@vaxholm.se 
 
 
Rindö 2021-08-09 
 
 
Synpunkter på förslag till nya avfallsföreskrifter för Vaxholms Stad. 
 
I de nya avfallsföreskrifterna regleras i stort sett bara fastighetsägarens/kundens 
skyldigheter och ansvar. 
Det vore mer balanserat om även renhållarens/Roslags Vattens skyldigheter och ansvar för 
sitt uppdrag gentemot fastighetsägaren/nyttjaren regleras, samt vilka rättigheter som 
fastighetsägaren har. 
 
Exempelvis vilken skyldighet Roslags Vatten har att utföra hämtning med det intervall och på 
det sätt som avtalats. Att sopkärl efter tömning av renhållaren ska återställas ordentligt på 
anvisad plats (vilket tyvärr inte alltid sker). 
Dessutom vilken rätt fastighetsägare har att erhålla ersättning/kreditering av avgift om 
denna skyldighet att hämta inte levereras enligt överenskommelsen. 
 
 
Rindöbackens Samfällighetsförening 
 
 
Raoul Lindqvist 
Styrelsen/Sekr 
 
c/o 
Rindöbacken 23 
185 41 Vaxholm 
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Vaxholms Stad 
hallbarhet@vaxholm.se 
 
 
Rindö 2021-08-09 
 
 
Synpunkter på förslag till nya avfallsföreskrifter för Vaxholms Stad. 
 
I de nya avfallsföreskrifterna regleras i stort sett bara fastighetsägarens/kundens 
skyldigheter och ansvar. 
Det vore mer balanserat om även renhållarens/Roslagsvattens skyldigheter och ansvar för 
sitt uppdrag gentemot fastighetsägaren/nyttjaren regleras, samt vilka rättigheter som 
fastighetsägaren har. 
 
Exempelvis vilken skyldighet Roslagsvatten har att utföra hämtning med det intervall och på 
det sätt som avtalats. Att sopkärl efter tömning av renhållaren ska återställas ordentligt på 
anvisad plats. 
 
 
Rindöby Samfällighetsförening 
 
 
Claes Berglund 
Ordförande 
 
c/o 
Birger Jarlsgatan 83 
113 56 Stockholm 
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Tjänsteutlåtande 
2021-09-21 

Änr KS 2018/101.212 
1 av 19 

 
 
 
 
 
 
 
 

Post: 185 83 Vaxholm 
Besök: Eriksövägen 27 

Telefon: 08-541 708 00 
Fax: 08-541 708 57 

E-post: kansliet@vaxholm.se 
Webb: www.vaxholm.se 

Org nr: 212000-2908 
Bankgiro: 5302-9435 

 

Sammanfattning av samråd inför paus av översiktsplanearbete 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

Informationen noteras till protokollet. 

Sammanfattning 
I samband med beslut om att pausa arbetet med en ny översiktsplan i väntan på att ett 
kulturmiljöprogram tagits fram fick stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att sammanfatta de stora 
dragen av vad som framgått av samrådet samt viktiga frågeställningar som återstår i arbetet och 
återrapportera detta till kommunstyrelsen hösten 2021. 

I ärendebeskrivningen redogörs ämnesvis för de stora dragen av de synpunkter som kommit in under 
samrådet, med förhållandevis stark fokus på länsstyrelsens yttrande. Några viktiga frågor som berörs är 
hanteringen av kommunens kulturvärden och riksintresset för kulturmiljövården, samt kommunens 
ansvar för att närmare avgränsa riksintresset för kust och skärgård. Det förekommer även synpunkter 
hur naturvärden, artskydd och skyddade områden hanteras, och behovet av att arbeta vidare med 
klimatrelaterade risker påtalas. Länsstyrelsen framför också synpunkter vad gäller vatten och avlopp 
med avseende på planerna på det nya avloppsreningsverket i Margretelund, Österåker. När det kommer 
till exploateringsgrad, utbyggnadstakt och bostadsförsörjning finns ett mönster länsstyrelsen och 
Regionen förordar ett mer regionalt perspektiv och att se ett bostadsförsörjningsansvar, medan flertalet 
lokala röster på olika vis förordar mer restriktiva hållningar, endera i en viss kommundel eller för 
kommunen som helhet. För specifika utvecklingsområden finns det särskilt kritiska synpunkter angående 
föreslagen utveckling på Norra Bogesund där flertalet hinder uppmärksammas. Det finns också kritiska 
synpunkter och önskemål om tydligare riktlinjer för framtida plan- och bygglov i särskilt kommundelarna 
på Vaxön och Rindö som berörs av både riksintresse för kulturmiljövård och bebyggelseutveckling i 
planförslaget.  

Bedömningen redogör ämnesvis kort för förslag till ingångar till det fortsatta arbetet. Ytterligare 
åtgärder kan behövas och det återstår fortfarande flera politiska överväganden för att ett 
utställningsförslag ska kunna färdigställas. Den här bedömningen syftar till att vara en startpunkt för det 
fortsatta arbetet för såväl tjänstepersoner som politiker. 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Matilda Karlström 
Översiktsplanerare 
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Bakgrund 
Med anledning av KF 2021 §35 och KS 2021 §97 pausas tillsvidare översiktsplanearbetet från och med 
hösten 2021. I samband med detta fick stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att sammanfatta de stora 
dragen av vad som framgått av samrådet samt viktiga frågeställningar som återstår i arbetet och 
återrapportera detta till kommunstyrelsen hösten 2021. 

Ärendebeskrivning 
Observera att detta, trots omfattningen, inte ska ses som en heltäckande sammanfattning av vad som 
inkom under samrådet och än mindre som en samrådsredogörelse. Syftet med informationen är att 
förenkla för både tjänstepersoner och förtroendevalda vid en uppstart av planarbetet framöver.  

Under samrådet inkom 109 yttranden varav drygt 60 var från enskilda.  

Statliga mål  

Länsstyrelsen menar att ”planförslaget tillgodoser många av de statliga intressena” och att det lyfter de 
allmänna intressena på ett förtjänstfullt sätt, men framför även kritik på flera områden. 

Länsstyrelsen vill se kompletteringar av hur planen förhåller sig till Sveriges miljökvalitetsmål, 
friluftslivsmål, folkhälsomål, kulturmiljömål och mål för gestaltad livsmiljö. Stockholms läns museum 
önskar också tydligare kopplingar till miljömålen, målen för gestaltad livsmiljö och de nationella 
kulturmiljömålen. De anser även att planförslagets ambition att enbart identifiera och synliggöra 
kulturmiljöer inte tillgodoser de kulturmiljöpolitiska målen att bevara, använda och utveckla 
kulturmiljöer.  

Trafikverket påpekar att transportsystemets påverkan på mål för begränsad klimatpåverkan, 
transportsystemets funktionssätt och miljökvalitetsmålen behöver beaktas i det fortsatta arbetet. 
Trafikverket instämmer med planförslagets principer om förtätning inom befintliga bebyggelseområden, 
vilket de anser stämmer överens med det transportpolitiska tillgänglighetsmålet och hänsynsmålet.  

Naturskyddsföreningen önskar tydligare kopplingar till de globala målen, och beskrivningar av om och 
hur miljökvalitetsmålen ska implementeras i Vaxholm. Naturskyddsföreningen anser också att de 
nationella målen om odlad mark skall implementeras i Vaxholm, särskilt på Bogesund. 

En enskild lyfts behovet av en högre ambitionsnivå för att nå miljömålen – Vaxholm bör sträva mot att 
bli den mest hållbara kommunen med cirkulära system, fler ska vilja gå och cykla, fossilfria bussar m.m. 

Riksintressen  

Länsstyrelsen framför positiva synpunkter på hur planförslaget redovisar de befintliga riksintressena och 
anser att kommunen generellt är tydliga med hur de ska tillgodoses, men framför kritik mot hur 
riksintresset för kulturmiljövården (3 kap. MB) och riksintresset för kust och skärgård (4 kap.) hanteras, 
och ”kan inte utifrån befintligt underlag utesluta att planförslaget kan medföra påtaglig skada på 
riksintressen.” 
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Riksintresse för kulturmiljövården (3 kap. 6 § MB) 
Med tanke på de brister som miljökonsekvensbeskrivningen pekar ut vad gäller planförslagets 
behandling av riksintresset för kulturmiljövården är det väntat att även länsstyrelsen framför kritik på 
det här området.  

Inledningsvis framför länsstyrelsen att den ser positivt på att kommunen har en inriktning på 
förvaltningen av kulturmiljövårdens riksintresse och att kommunen avser att ta fram 
områdesbestämmelser som en del i att värna riksintresset.  

Länsstyrelsen belyser att planförslagets riktlinjer främst fokuserar på tillgängliggörande och 
informationsspridning, något som även lyfts av Stockholms läns museum. Länss betonar att 
utvecklingen av riksintresset ”måste knytas till de uttryck som ligger till grund för riksintresset och i 
översiktsplanen behöver det framgå hur uttrycken ska beaktas vid fysiska förändringar”, och då 
särskilt för kommunens utvecklingsområden. Behovet betonas särskilt för områden där kommunen 
avser göra storskaliga förändringar eller där riksintressets uttryck är särskilt framträdande.  

Påverkan på det senare, och då i synnerhet byggnadsminnet Rindö redutt, lyfts också av Statens 
Fastighetsverk som även uttrycker tveksamheter kring hur planen förhåller sig till Oskar- 
Fredriksborg. De trycker även på att riksintressets kärnvärden även omfattar landskapet omkring de 
berörda fästningsmiljöerna.  

Det som framför allt saknas i planen är närmare vägledning för hur riksintresset ska beaktas i plan- 
och bygglovhanteringen och med detta även beskrivningar av vilka uttryck för riksintresset som 
berörs. Länsstyrelsen ser också positivt på beslutet att ta fram ett kulturmiljöprogram ”och 
rekommenderar kommunen att verkställa beslutet skyndsamt i syfte att integrera det arbetet och 
dess resultat till granskningsskedet som stöd för tillvaratagande av kommunens unika attraktivitet 
och för att möjliggöra en proaktiv framförhållning samt minimera risker för skada på riksintresset 
kulturmiljövård och kulturhistoriskt värdefulla miljöer.”  

Föreningen Värna Vaxholm framför kritik mot hur kommunen under det senaste decenniet hanterat 
flertalet rivningsärenden inom och i anslutning till riksintresset, och förordar att den här historiken ska 
analyseras i översiktsplanen. De vill också se att intressekonflikter mellan bevarande av kulturvärden 
och ekonomiska överväganden vid exploatering beskrivs, analyseras och hanteras i planen.  

Riksintresse kust och skärgård (4 kap. MB) 
Länsstyrelsen saknar geografisk avgränsning av riksintresset vilket i det här fallet är en uppgift som ligger 
på kommunen inom ramen för översiktsplanering.  

Länsstyrelsen saknar också en samlad värdebeskrivning av de natur-, kultur- och friluftslivsvärden som 
ligger till grund för riksintresset, liksom riktlinjer för den sammanhängande bostadsbebyggelsens 
utbredning på norra Bogesund, hur den ska ta riksintresset i beaktande och hur skada ska minimeras.  

Av stor vikt för planförslaget är att länsstyrelsen bedömer att utveckling av norra Bogesund inte 
uppfyller kriterierna för begreppet ”utveckling av befintlig tätort”. De är tveksamma till att storskaliga 
förändringar av ett större oexploaterat område ska göras inom riksintresset. Vidare anser de att 
sammanhållna och idag orörda markområden inte bör tas i anspråk för bebyggelse m.m. och att ny 
bebyggelse endast bör tillkomma som komplettering till befintliga bebyggelsestrukturer, men även att 
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översiktsplanen närmare bör ange vilka tätorter som omfattas av undantag där riksintresset inte utgör 
hinder för utveckling av befintliga tätorter. 

Övriga statliga intressen 

Luftfartsverket anmärker att det i översiktsplanen bör framgå att högre byggnader eller föremål ska 
samrådas med flygplatser i området. En privatperson anser att planförslaget helt saknar 
totalförsvarsaspekter såsom beredskap för livsmedelsförsörjning och energiförsörjning vid en eventuell 
kris. 

Kulturvärden  

Länsstyrelsen och Stockholms läns museum är båda kritiska till planförslagets behandling av 
kommunens kulturvärden. Länsstyrelsen ”anser generellt att planen behöver behandla kommunens 
värdefulla kulturmiljöer på ett bättre sätt”, och har även synpunkter på hanteringen av de 
riksintressen där kulturvärden berörs. Länsstyrelsen anser också att ”det finns en stor risk att 
översiktsplanen och kommunens efterföljande planering leder till negativa konsekvenser för 
kommunens kulturmiljövärden”.  

Stockholms läns museum fokuserar på att kommentera hur kulturmiljöperspektivet hanteras som 
helhet med hänvisning till länsstyrelsens ansvarsområden. De menar att det finns en frånvaro av ett 
kulturmiljöperspektiv i kommunens ställningstaganden, och saknar en konkretisering av vad som 
avses med begreppet varsam i sammanhanget för planeringsprinciperna och uttrycket ”varsam 
förtätning”. Länsmuseet vill även lyfta kulturmiljöns betydelse för en hållbar utveckling och kommer 
med flera förslag till ingångar. De uttrycker kritik mot att det i stor utsträckning saknas aktuella 
kunskapsunderlag, men lägger särskild vikt vid att det saknas långsiktiga strategier för kulturmiljön och 
efterlyser ”ett strategiskt inriktat dokument som också innebär en avsiktsförklaring och en 
utvecklingsinriktning i förhållande till kommunens kulturmiljöer”, och uppmuntrar kommunen att 
påskynda arbetet med ett kulturmiljöprogram.  

Vänsterpartiet tillsammans med partilösa anser att översiktsplanen ska kompletteras med en vision 
för år 2040, där kommunen bland annat ska vara ”ett nationellt föredöme inom 
kulturmiljöområdet. Vi tar tillvara vår kulturhistoria och arbetar aktivt och förebyggande med att 
bevara vår unika kulturmiljö. Andra kommuner ser upp till oss”. Vänsterpartiet tillsammans med 
partilösa betonar vikten av att ett kulturmiljöprogram tas fram som talar om vad som är värt att bevara, 
berika eller helt göra om. 

Naturvärden 

Länsstyrelsen lyfter vikten av att titta på kumulativa effekter av flera mindre eller större 
bebyggelseområden samt upprätthållande av markskötsel i likhet med det traditionella jordbruket kan 
vara viktigt för att säkerställa gynnsam bevarandestatus för hävdgynnad flora och fauna, särskilt på 
norra Bogesund. 

Föreningen Rindöborna önskar att framtida utvecklingen bidrar till att sambanden för naturen, särskilt 
på västra och östra Rindö, bevaras, att en oavbruten strandpromenad på östra Rindö skapas samt att 
våtmarken restaureras. 
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Naturskyddsföreningen och Engarn koloniträdgårdsförening önskar ytterligare mark för odling då 
intresset för odling ökat samt att befintligt koloniområde säkerställs genom detaljplan. 
Naturskyddsföreningen har lämnat förslag på ytterligare platser för odling. 

Naturskyddsföreningen önskar att Vaxholm utser sig till Sveriges första kalhyggesfria kommun genom 
samverkan med övriga skogsägare, bl.a. SFV och att potentiella målkonflikter bör lyftas i områden med 
viktiga gröna samband som samtidigt utreds för sammanhängande bostadsbebyggelse 

Vaxholms villaägarförening framhäver att översiktsplanen rent allmänt lyfter identifiering, bevarande 
och utveckling av natur och kulturvärden att de känner sig lugna och glada om ambitionen omsätts i 
handling. 

Flera fastighetsägare uttrycker en önskan att befintliga natur och grönområden både på land och i 
vatten bevaras, samt att kommunen är varsam med den oexploaterade skärgårdsnaturen. Synpunkter 
som framkommer är bland annat att solgrottorna renoveras och bevaras, jordbruksmarken värnas, 
förvaltning av skogen prioriteras. Vidare framför de att planläggning bör möjliggöra att djurhållning och 
bebyggelse kan samexistera och att exploatering på norra Bogesund bör undvikas och förtätningen på 
Rindö samt Tynningö begränsas. En fastighetsägare påtalar att det inte tydlig nog framgår hur kvantitet 
och kvalitet i den gröna och blå infrastrukturen säkerställs. 

Artskydd och skyddad natur 
Länsstyrelsen påpekar att kommunen behöver klargöra vilka arter som förekommer inom Rindö hamn 
och därefter bedöma utvecklingsförslagets påverkan på respektive arts bevarandestatus på 
biogeografisk, nationellt respektive lokal nivå. Om åtgärder riskerar att försvåra upprätthållande av en 
arts bevarandestatus behöver kommunen beskriva vilka skyddsåtgärder som avses att vidtas för att 
undvika eller minimera sådan påverkan. De efterfrågar en övergripande karta med planeringsunderlag 
för kommunens naturvärden samt önskar kompletteringar i kartan över skyddade områden 

Naturskyddsföreningen anser att det på alla de större öarna i Vaxholm borde finnas minst ett område 
med formellt skydd, till exempel naturreservat. 

Värmdö kommun samt en fastighetsägare anser att markanvändningen Natur- och friluftsliv bör ha 
företräde på Bogesundslandet framför Areell näring. Österåkers kommun ställer sig frågande till vad 
markanvändningen Areell näring innebär för de värden som finns där kopplat till riksintresset för 
friluftslivet, regional grön kil samt naturreservatet. 

Miljökvalitetsnormer (MKN) vatten 

Länsstyrelsen anser att avsnittet om MKN för vatten behöver förtydligas genom detaljerade beskrivning 
och resonemang kring bland annat vilka vattenförekomster som särskilt behöver beaktas, vilka åtgärder 
som ska vidtas och var de bör vidtas.  

Länsstyrelsen och Täby kommun framhäver att samverkan krävs för att uppnå MKN i vattenförekomster 
som delas mellan olika kommuner och länsstyrelsen önskar förtydligande kring behovet och hur arbetet 
ska ske. Värmdö kommun anser att den förslagna bebyggelseutvecklingen i kommunen riskerar att 
försämra vattenkvalitén och äventyra möjligheten att uppnå MKN i vattenförekomster som 
kommunerna delar. 
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SRMH framhåller att det är viktigt att dagvattenstrategin och blåplanen följs och att åtgärder görs för 
dagvattenhantering i den befintliga bebyggelsen. Länsstyrelsen delar uppfattningen och önskar 
förtydliganden på en rad punkter. 

Vattenverksamhet 

SRMH konstaterar att grunda bottnar intill stränder har muddrats eller fyllts ut med massor på privata 
tomter under lång tid och på många platser inom kommunen, ofta utan anmälan om vattenverksamhet. 
SRMH anser att det bör utredas om ett program för återställande av förstörda bottnar ska tas fram.  

Länsstyrelsen vill framhäva vikten av att anlägga gemensamhetsanläggningar för att minska påverkan på 
vattenområdena, att åtgärder i våtmarker eller anläggande av nya våtmarker är vattenverksamhet och 
att anläggande av en teknisk anläggning, såsom en skyddsvall, kan även innebära markavvattning vilket 
det råder ett generellt förbud mot i länet.  

Strandskydd 

Länsstyrelsen är positiva till att kommunen uttryckligen beskriver vilka områden där strandskyddet avses 
att bevaras vid framtida detaljplaneläggning medan Stadsbyggnadsnämnden önskar att 
bebyggelseutvecklingens påverkan på strandskyddet bör lyftas fram tidigare. 

Länsstyrelsen anser att planförslaget ger sken av att det med säkerhet kommer att gå att upphäva 
strandskyddet inom områden för ny bebyggelse, samt att kommunen inte på ett tillräckligt sätt 
identifierat, vägt och bedömt alternativa lokaliseringar för den föreslagna bebyggelseutvecklingen på 
norra Bogesund. De önskar förtydligande om var strandskyddet kan komma att stå i konflikt med 
föreslagen bebyggelseutveckling 

Länsstyrelsen skickar även med ett förtydligande vad som gäller vissa delar av Vaxholm där inget 
generellt strandskydd råder enligt särskilt beslut, exempelvis Oskar-Fredriksborg och Edholma.  

Stadsbyggnadsnämnden anser att kommunen bör överväga att pröva utvidgning av befintliga 
verksamheter och industrier inom strandskyddat område genom detaljplan för att undvika flertalet 
enskilda dispensprövningar. De önskar förtydligande om allmänhetens tillgång till stränder ska undvikas 
i de fall det kan ha en negativ påverkan på kulturmiljövärden eller växt- och djurliv samt om utveckling 
av befintliga hamnar, varvsverksamhet, brygganläggningar och båtplatser inkluderar privata 
anläggningar eller om det är småbåtshamnar och liknande som avses. Stadsbyggnadsnämnden undrar 
även om kommunen generellt anser att strandskyddet kan upphävas i områden för utvecklad 
markanvändning.  

Naturskyddsföreningen anser att kommunen bör ha en restriktiv hållning till upphävande av strandskydd 
i detaljplanering och bygglovshantering, att Vaxholms kvarvarande oexploaterade stränder upphävs till 
en strategisk, oersättlig resurs för alla Vaxholmsbor. De anser att strandskydd inom tomtmark ska 
behållas närmast strandlinjen om den är allmäntillgänglig och att planbestämmelser ska vara restriktiva 
för byggnationer, brygganläggningar och liknande samt för förändringar av naturmiljöer. De vill att 
strandskyddet i vattenområden inom detaljplaner ska vara norm, inte bara ”övervägas” samt att 
kommunen behöver vara restriktiv med dispenser till bryggor.  
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En fastighetsägare ser det som problematiskt att kommunen generellt vill upphäva strandskyddet inom 
redan ianspråktagna tomtmark och att bostadsförsörjningsbehovet kan säkras utanför strandskyddat 
område. Samma fastighetsägare anser att ställningstagande kring strandskyddet möjliggör en utveckling 
som motverkar flera av Sveriges miljökvalitetsmål, flera av FN:s hålbarhetsmål och har negativa effekter 
på det rörliga friluftslivet, biologisk mångfald samt MKN. 

Vatten och avlopp (VA) 

Länsstyrelsen anser att planen tydligare bör resonera kring hur Trälhavet kommer att påverkas av att bli 
recipient för renat vatten från det nya avloppsreningsverket i Margretelund. De saknar även en 
redogörelse för hur VA kommer att lösas i utpekade utvecklingsområden – om dessa områden kommer 
att utvecklas först när allmänt VA är tillgängligt eller om det kommer att krävas enskilda lösningar. 
Länsstyrelsen föreslår även att kommunen ser till att avtal kring avloppsreningsverket i Margretelund 
finns på plats innan ny bebyggelse planeras, då det annars kan bli svårt att uppfylla kommunens 
skyldigheter enligt lagen om allmänna vattentjänster. De finner även viss diskrepans mellan det som 
uttrycks i kommunens VA-plan angående dricksvattenförsörjningen och det som står i 
översiktsplaneförslaget.  

Länsstyrelsen vill även framhäva risken med att borra fler enskilda dricksvattenbrunnar i kustområden 
kan leda till sämre tillgång till vatten för närliggande brunnar samt sämre vattenkvalitet och 
saltvatteninträngning. Hänsyn behöver tas till klimatförändringar. De bedömer att enskilda 
dricksvattenbrunnar kan påverkas negativt vid exploatering. 

En enskild uttrycker också att det generellt skulle behöva belysas vilken relation avloppsfrågan har till 
ekonomiska överväganden och möjligheterna till ny bebyggelse. 

Såväl enskilda som lokala aktörer uttrycker sig också kring att tänkta lösningar för allmänt VA i vissa 
delar av kommunen borde prioriteras ner till fördel för enskilda lösningar. Särskilt för Tynningö 
förekommer den här synpunkten, då från såväl enskilda som Tynningö Ramsö Byalag och 
Bygdegårdsförening (TRBB).  

Klimatrelaterade risker och geotekniska risker 

Länsstyrelsen anser att kommunen har hanterat säkerhetsfrågor kopplat till översvämning och 
geotekniska risker på ett bra sätt men saknar ett resonemang om hur kommunen avser att uppfylla 
bestämmelserna om klimatrelaterade risker för den byggda miljön. 

Trafikverket pekar ut ett antal infrastrukturområden med risk för översvämning och anser att 
kommunen behöver hantera klimatrelaterade risker för infrastrukturen. Riskerna behöver kompletteras 
och analyseras tillsammans med förslag på planerade åtgärder. På Tynningö behöver även risken för ras 
och skred utredas ytterligare vid utökad exploatering. Trafikverket lyfter risken för översvämning, ras 
och skred på vägar som de är huvudman för i kommunen, särskilt på väg 678 på Tynningö och väg 1002 
vid Stensundsviken/Tenö, där det finns ett antal lågpunkter.  

En enskild menar att klimatrelaterade risker utgör ett argument för att det ska vara tillåtet att bygga nya 
bostäder på fastigheter på Tynningö där existerande byggnader riskerar att översvämmas till följd av 
havsnivåhöjningar. 
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Naturskyddsföreningen önskar en tydligare karta över stränders eroderbarhet. Sjöfartsverket vill lyfta 
risken för erosion på södra Tynningö och understryka att det krävs mer detaljerade studier där för att 
utreda riskerna. Sjöfartsverket förklarar att hastighetsbegränsningar kan minska erosionen intill farleder, 
men anser att det inte är optimalt att begränsa sjötrafikens framkomlighet.  

Förorenad mark 

Länsstyrelsen anser att kommunen i översiktsplanen på ett bra sätt har beskrivit hur förorenade 
områden ska hanteras i efterföljande planering. SRMH anser att hanteringen av föroreningsfrågan i 
samrådsversionen av översiktsplanen är ganska kortfattad. Strategier och/eller riktlinjer för hur 
förorenade områden kommer att prioriteras samt hanteras i den fortsatta planeringen saknas.  

Förslag på frågor som kommunen kan utveckla är redovisning av förorenade områden som kartlagts av 
SRMH, klargöra påverkan av förorenade områden på dricksvattenförsörjning i områden utan kommunalt 
VA, klargöra föroreningsproblematiken kopplat till ett förändrat klimat, visualisering av information om 
förorenade områden samt översiktlig beskrivning i vilka områden där mer kunskap krävs.  

Övriga risker 

Norrvatten informerar om risken med att planera bebyggelse nära huvudledningar för vatten, då det vid 
ett eventuellt ledningsbrott kan strömma ut vatten med avsevärd kraft. Då ledningarna är känsliga för 
vibrationer och belastningar vill de informera om att det krävs kontakt med Norrvatten vid eventuella 
arbeten inom ledningsrättsområdet. Storstockholms brandförsvar önskar en tydligare vägledning kring 
riskhantering med krav på vilka underlag som behöver tas fram av byggaktörer och exploatörer vid 
exploatering inom kommunen. 

Barnperspektiv 

Länsstyrelsen lyfter vikten av att planera skol- och förskolegårdar som är tillgängliga, utan barriärer och 
som inte delas med många andra grupper. De trycker även på vikten av ett barnperspektiv vid planering 
av gång- och cykelvägar. Vänsterpartiet och partilösa understryker också vikten av att planera staden, 
trafikmiljön, skolor, utemiljöer och föreningslivet utifrån ett barnperspektiv. Föreningen Värna Vaxholm 
önskar en ”barnkarta” i stil med den som finns i Nykvarns översiktsplan. 

Demokrati 

Föreningen Värna Vaxholm anser att resultaten från medborgarundersökningen inte har tagits hänsyn 
till tillräckligt i planförslaget, och en enskild önskar en bredare förankring och fler möjligheter till 
diskussioner kring prioriteringar i planen. En markägare är också kritisk till att dialoger inte förts direkt 
med markägare i berörda områden. 

Motivering av avvikelser från RUFS 2050 

Länsstyrelsen önskar att se tydligare kopplingar till det regionala sammanhanget, framförallt i frågor om 
bostadsförsörjning, näringsliv och besöksnäring, och särskilt eftersom planförslaget delvis avviker från 
RUFS 2050. De saknar tydliga motiveringar för avvikelser från RUFS 2050 när det kommer till lägen för 
bebyggelseutveckling, särskilt på Norra Bogesund, Rindö och Tynningö. Även Trafikverket önskar se 
tydligare motiveringar för lokalisering av bebyggelse utanför utpekade primära bebyggelselägen i RUFS 
2050, då dessa områden riskerar att bli bilberoende.  
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Norrtälje kommun anser att planförslaget i stort överensstämmer med viljeinriktningen i RUFS 2050, och 
Täby kommun anser att avsteg från RUFS är väl motiverade. Täby kommun, Vänsterpartiet och partilösa, 
samt Naturskyddsföreningen välkomnar ställningstagandet att bevara Engarn, vilket är ett avsteg från 
RUFS 2050 där Engarn pekas ut som ett primärt bebyggelseläge.  

Naturskyddsföreningen, föreningen Värna Vaxholm och en enskild anser å andra sidan att planförslaget 
inte behöver baseras lika mycket på RUFS 2050 som det gör i dagsläget, främst när det kommer till 
befolkningsutvecklingen.  

Exploateringsgrad och utbyggnadstakt 

Ett antal lokala remissinstanser ställer sig kritiska till den föreslagna utbyggnadstakten i kommunen som 
helhet. Naturskyddsföreningen, Resarö plangrupp och Vaxholms villaägareförening anser att 
utbyggnadstakten inte bör baseras på regionala befolkningsprognoser, utan endast på lokala 
förutsättningar inom kommunen. Föreningen Värna Vaxholm anser att Vaxholm inte behöver växa mer.  
Länsstyrelsen samt Vänsterpartiet och partilösa vill se tydligare redovisningar av vilken 
befolkningsutveckling planförslaget kan leda till. Liberalerna anser att befolkningstillväxten bör 
begränsas till maximalt 1,5% per år, och främst ske genom permanentning och förtätning av befintlig 
bebyggelse.  

Bland de enskilda som har yttrat sig finns också förslaget om 1,5% befolkningstillväxt likt de som föreslås 
av Liberalerna, en annan förespråkar förtätning istället för att nya markområden exploateras, medan 
några är kritiska till befolkningsökning, och har synpunkter på hur tät ny bebyggelse ska vara och 
förespråkar småhusbebyggelse hellre än flerbostadshus.  

Bostadsförsörjning 

Utöver det som framkommer om exploateringsgrad, utbyggnadstakt och planförslagets beaktande av 
RUFS 2050 finns även vissa synpunkter som specifikt rör bostadsförsörjningen. Länsstyrelsen trycker 
särskilt på vikten av att kommunen antagit aktuella riktlinjer för bostadsförsörjning innan 
utställningsskedet. En enskild och Vaxholms villaägareförening förespråkar fler äldreboenden för att 
frigöra villor, medan annan enskild, Resarö plangrupp, och Vänsterpartiet med partilösa förespråkar att 
det byggs fler hyresrätter. Resarö plangrupp och Vänsterpartiet med partilösa hävdar också att 
kommunens ansvar gentemot regionen i första hand inte handlar om att bidra till bostadsutvecklingen. 

Gång- och cykelvägar 

Trafikverket anser att det är av stor vikt att gång- och cykelstråket från Vaxholm mot Arninge, 
Vaxholmsstråket, byggs för att främja gång- och cykelpendling. Stråket är inspelat som namngivet objekt 
till kommande länsplan. 

I ÖP föreslås utbyggnad av en gång- och cykelväg på Tynningö (som förbinder ihop de allmänna 
bryggorna), Trafikverket klargör att man inte har sådana planer - ”I takt med utveckling och ökat behov 
av infrastruktur anser Trafikverket att den som föranleder behovet ska också medverka till att finanseria 
åtgärder.” 
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Trafikverket anser att planerade cykelstråk, kommunala och statliga, inte tydligt framgår i 
samrådsunderlaget utifrån koppling till framtida bebyggelse, samt behovet av ny cykelinfrastruktur bör 
motiveras utifrån framtida befolkningsunderlag i kommunens olika delar. 

Flera enskilda lyfter behovet av att skapa en säkrare trafikmiljö vid platser så som Kronängskolan, samt 
åtgärda brister i huvudcykelstråket.  Ett flertal yttrande lyfter behovet av en GC-väg utmed väg 274 
mellan Engarn – Arninge samt sträckan Rindö torg – Oskar Fredriksborg. Flera enskilda framför behovet 
av fler cykelvägar på Resarö, Rindö och Bogesund. Tre enskilda anser att fler cykelparkeringar måste 
byggas i kommunen vid busshållplatser eller andra strategiska platser. 

Kollektivtrafik 

Länsstyrelsen påta att när kommunen avviker från regionplanens föreslagna rumsliga struktur finns det 
också en risk att nytillkommen bebyggelsestruktur hamnar långt ifrån service och kollektivtrafik.  

Trafikverket instämmer i kollektivtrafikens betydelse för kommunen och är även positivt inställd till 
utvecklingen av Replipunkt Vaxholm (en strategisk nod och sammanhållen bytespunkt mellan 
kollektivtrafik på vatten och land samt cykeltrafik). Därtill skriver man att det är viktigt för replipunkten 
är att gångavstånden är korta och att siktlinjerna behålls mellan de olika trafikslagen. 

Täby kommun vill uppmärksamma att det blir särskilt viktigt att det ska finnas förutsättningar för 
arbetspendling med kollektivtrafik så att infartslederna till Stockholm och västerut har god 
framkomlighet även när Vaxholms befolkning växer och antalet permanentboende i skärgården ökar. 
Inriktningen för ett utvecklat transportsystem, med effektiva och attraktiva bytespunkter och bra 
anknytning till stomtrafik och Roslagsbanan, är viktig för den regionala tillgängligheten. 

Bättre kommunikationer för Tynningö lyfts i ett antal yttranden, därtill anser man att det saknas ett 
resonemang för kollektivtrafikens utveckling kopplat till att kunna handla och arbetspendla och att fler 
’kopplingar/stråk’ från bryggor på ön bör pekas ut. 

I två yttranden lyfts behovet av att planera för en lokal busslinje, och att bytespunkter ska utformas så 
de underlättar för resenärerna att kunna resa kollektivt samt vara en attraktiv del av stadsmiljön. Ett 
yttrande lyfter att man borde prioritera gång- och cykelvägar samt kollektivtrafiklösningar för att minska 
utsläppen. 

Sjötrafik  

Täby kommun lyfter att en utvecklad båttrafik är viktig att arbeta vidare gemensamt med i STONO och 
med Region Stockholm. Värmdö kommun anser att Höganäs brygga ska ritas in samt tillhörande 
busslinjer och lyfter att det är ett viktigt stråk för Tynningöbor som reser till Stockholm. Därtill påpekar 
man att SL:s pendelbåtar är viktiga för arbetspendling och bidrar till mindre biltrafik via Norra Lagnö. 
Detta lyfter även en fastighetsägare. 

En fastighetsägare anser att det blivit dyrare med skärgårdstrafiken och samspelet med 
pendelbåtstrafiken behöver förbättras. Därtill vill man ö-kort ska gälla igen för Tynningö. I ett yttrande 
lyfter man att den lokala sjötrafiken ska utvecklas och vara eldriven, denna utveckling anser man ska 
bidra till att ersätta linfärjan till Kastellet.   
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En fastighetsägare anser att ordentliga parkeringsmöjligheter behövs för att pendelbåtsbryggor ska 
kunna utnyttjas av fler invånare och lyfter hur många börjar sin resa med bil på Rindö, därtill anser man 
att pendelbåtstrafiken bör endast bedömas vara ett komplement till färjetrafiken. Detta anser även en 
annan fastighetsägare, och påpekar att många inte arbetar i Stockholm, utan udda tider och bil är 
nödvändig framför allt första delen av resan.  

En fastighetsägare lyfter att ett ökat befolkningsunderlag möjliggör tätare och senare turer på Tynningö 
med färjan mot Värmdö samt med Waxholmsbolaget mot Vaxön (bättre tillgänghet till service, handel, 
vård). Det bedöms även bidra till fler morgon-, kvälls- och natturer (vägfärja). Därtill behöver de som 
inte kan köra bil fler bussturer. Även en annan fastighetsägare lyfter behovet av fler båtturer till och från 
Vaxön. 

Fritidsbåtar och sjömackar 

En fastighetsägare har synpunkter om lokaliseringen av nya Sjömackar, bland annat pekar man ut Rindö 
hamn då det skulle gynna båtlivet. Sjömackar anser ska sälja mer fossilfritt bränsle samt att 
laddinfrastruktur för snabbladdning av elbåtar behövs, då det har en bidragande faktor till 
besöksnäringen.  

En fastighetsägare anser att man bör utreda var behovet av fler båtplatser ska tillfredsställas, som 
förslag lyfter man att Blynäs och Sågen bör kunna utvidgas. 

En markägare vill rusta upp befintliga brygga på Kungarna (ö söder om Tynningö) för att möjliggöra att 
skärgårdstrafik kan angöra (samt utveckla en stugby i kombination med friluftsliv). 

Färjetrafiken 

Trafikverket lyfter i sitt yttrande att markanvändningskartan visar tänkt utbyggnad inom kommunen 
men inte antalet bostäder det resulterar samt att befolkningsutveckling och volym på bostadsbyggande i 
de olika utbyggnadsområdena saknas. Detta skapar i sin tur svårigheter för konsekvensanalyser för 
trafiken och bedömning av trafikalstring. Trafikverket anser att underlag (trafikanalyser) bör presenteras 
i planen i syfte att förtydliga bebyggelseutvecklingens påverkan på statligt vägnät. 

En fastighetsägare lyfter behovet om en lokal färja mellan Rindö smedja och Vaxholms replipunkt för 
gående och cyklister. 

Drygt 10 yttranden innehåller synpunkter om färjetrafiken och framför allt hur trafiksituationen 
påverkas av exploatering på Rindö; 

 Hindra fortsatt exploatering på Rindö då färjetrafiken är för högt belastad (lyfts i flera yttranden) 
 Allt mer genomfartstrafik bidrar till ökad risk för olyckor och problem för trafiksäkerheten, bl.a. 

anser man att allt fler väljer Vaxholm istället för Essingeleden.  
 Ökad tungtrafik som bidrar till trafikproblem (buller, trafiksäkert, underhåll) 
 Färjorna går sönder allt mer och skapar en ökad risk för stora problem på Rindö och Vaxön.  
 Införa avgifter för färjan med undantag för Rindö/Skarpö 
 Anpassa färjorna för lägre hastigheter samt skyltar med information om nästa avgång 
 Inte utveckla två angöringsplatser vid Rindö Smedja eftersom det kommer bidra till ett för stort 

färjeläge.  
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 Direkt vägfärja mellan Vaxholm och Stenslätten. 
 Utveckla ett nytt färjeläge öster om ”Lugnet” på västra Rindö.  

Ta fram en trafikplan som löser behovet av åtgärder för färjetrafiken (samt andra åtgärder) innan 
fortsatt bebyggelseutveckling. 

Ett fåtal yttrande framför hur trafiksituationen på Vaxön försämrats och hur det relaterar till 
färjetrafiken, bl.a. köbildningar vid rusningstid vilket skapar dålig framkomlighet för busstrafiken. 

Transportinfrastruktur 

Trafikverket önskar att kommunen redogör för det samlade syftet att omvandla väg 274 till stadsgata 
(lägre bashastighet och förändrad trafikmiljö) och vad detta kommer innebära för vägen. Trafikverket 
önskar även ett tydliggörande för huruvida stadsgatan förutsätter stadsbebyggelse utmed vägen i syfte 
att utveckla ett urbant stråk med omfattande nybebyggelse eller om kommunen enbart vill se en 
hastighetssänkning.  

Trafikverket lyfter hur väg 274 är en utpekad väg som ingår i det funktionella vägnätet för godstrafik, 
likaså som strategiskt vägnät för tyngre transporter med ”kontinuerliga volymer av tyngre trafik” (tung 
årsmedeldygnstrafik på ca 650-1050 tunga transporter per dygn), samt att oavsett om 
omledningsfunktionen tas bort när förbifart Stockholm öppnas ca 2031 kvarstår transportbehovet vilket 
främst handlar om försörjningen av centralorten på Vaxholm. 

Värmdö kommun upplyser om att ökad exploatering på Rindö och Tynningö leder till ökade 
trafikrörelser i Värmdö kommun som redan har ett bristfälligt statligt vägnät med kapacitet- och 
framkomlighetsproblem. Därtill lyfter man att Vaxholms stad bör vara med och uppvakta Trafikverket 
samt göra inspel till Länsplan. 

Naturskyddsförening lyfter ökad samordning med grannkommuner när det gäller transporter för 
kommunala behov samt att kommunens egna fordon ska vara fossilfria. 

En fastighetsägare anser att det saknas tydliga ställningstagande för transportinfrastrukturen. 

Flera yttranden lyfter problemen med ökad genomfartstrafik och bristande trafiksäkerhet på väg 274. 
De flesta har även synpunkter om färjetrafikens behov och brister och anser att exploatering på Rindö 
har bidragit till problemet. En fastighetsägare föreslår att på sikt kan en bro eller tunnel vara en lösning 
mellan Tenö-Tynningö-Rindö för att avlasta stadskärnan. I ett annat yttrande menas att kommunen bör 
ta fram en hastighetsplan för att förbättra trafiksäkerheten. 

I ett flertal yttranden lyfts det enskilda huvudmannaskapet, bl.a. på Resarö, Rindö och även generellt i 
kommunen, de enskilda vägarna anser man bör övertas av kommunen.  

En fastighetsägare efterfrågar ett fördjupat kapitel om förutsättningar för godstrafiken på kommunens 
öar, samt redovisa omlastningspunkter för såväl gods som passagerare då det även anses saknas. 

En annan fastighetsägare lyfter behovet av vägbelysning och viltstängsel utmed väg 274. 
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Farligt gods 

Länsstyrelsen skriver vad gäller transporter av farligt gods så bör det inte göra någon skillnad om vägen 
klassas som primärled eller sekundärled, då det främst rör sig om försörjning av kommunens behov av 
farligt gods, exempelvis till drivmedelsstationer i Vaxholm – även om en omklassning sker kan behovet 
av transporter med farligt gods finnas kvar på vägen, framförallt till kommunens egna målpunkter, 
såsom drivmedelsstationer.  

Storstockholms Brandförsvar (SSBF)bedömer att det saknas en tydlig vägledning och ett 
ställningstagande från kommunen avseende hur riskanalyser ska utföras samt vad som utgör acceptabla 
riskreducerande åtgärder. 

För att underlätta och effektivisera riskhanteringsarbetet inom plan- och byggprocessen 
rekommenderar SSBF att Vaxholm kommun tar fram en vägledning, som ett komplement till 
översiktsplanen, för hur riskhantering ska ske inom fysisk planering. Genom att presentera tydligare krav 
på vad som förväntas av byggaktörer/exploatörer och likrikta underlag för riskbedömningar, bör 
följdeffekten av detta bli en mer konsekvent och mer rättssäker process, vilket också underlättar arbetet 
för kommunen. 

Parkering 

I ett yttrande anser man att den eventuella västra infartsparkeringen vid Engarn bör utgå för att den 
ligger på före detta jordbruksmark som istället bör utnyttjas till kolonilotter. I ett yttrande lyfts att det 
behövs fler infartsparkeringar för att inte Engarn ska fyllas.   

Ett flertal fastighetsägare på Ramsö anser att det enskilda huvudmannaskapet vid 
Vegabryggan/Vegabacken bör bli kommunalt då det råder parkeringsproblem vid de kommunala 
båtplatserna som hyrs ut. Det är idag parkeringsförbud.  

I två yttranden lyfter man att p-platser ska erbjudas för öbor i Vaxholm för att underlätta arbeta i 
Norrort, anpassa avgiftsfria båtplatser i gästhamnen samt fler lång- och korttids angöringsplatser. Därtill 
bör kommunhuset ha en gästbrygga. 

Generellt om mark- och vattenanvändningen 

Mångfunktionell bebyggelse 
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor efterfrågar en tydligare vägledning kring vilka 
verksamheter som kan tillåtas inom mångfunktionella bebyggelseområden, då de anser att det är viktigt 
både för boende och verksamheter att det inte skapas konflikter på grund av till exempel buller och 
utsläpp. En enskild anser att konceptet mångfunktionell bebyggelse är karaktäristiskt för Vaxholm och 
därför bör kunna utvecklas i flera delar av kommunen utan att vara kontroversiellt.  

Sammanhängande bostadsbebyggelse 
Stadsbyggnadsnämnden önskar förtydligande kring sammanhållen bebyggelse och förtätning i områden 
som saknar allmänt VA respektive områden som planeras för utbyggnad av allmänt VA samt förtätning 
utan föregående detaljplan i äldre bebyggelseområden.  
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Natur och friluftsliv 
Det finns också flera synpunkter från enskilda om hur avgränsningen av områden för Natur och friluftsliv 
har gjorts i förhållande till bland annat vad som sägs i utvecklingsinriktningen.  

Områden för utveckling och förändring 

Norra Bogesund 
Länsstyrelsen, Liberalerna, två enskilda och fastighetsägaren Statens Fastighetsverk (SFV) ställer sig 
kritiska till bostadsutveckling på norra Bogesund, främst med hänsyn till natur, friluftsliv, jordbruksmark 
och strandskydd. Länsstyrelsen har även invändningar mot föreslagen exploatering på Norra Bogesund 
utifrån kulturmiljövärden och riksintresset för kust och skärgård. 

Statens Fastighetsverk anser inte att området uppfyller Miljöbalkens kriterier för att medge bebyggelse 
på jordbruksmark, betonar att det finns stora kultur- och naturvärden på Bogesundslandet konstaterar 
att myndighetens hållning som fastighetsägare är att dagens markanvändning bör kvarstå.  

Vänsterpartiet och partilösa föreslår en minskning och tydligare avgränsning av områdena för ändrad 
markanvändning till sammanhängande bostadsbebyggelse på norra Bogesund. En enskild anser att 
kommunens ÅVC bör flyttas till Norra Bogesund. 

Resarö 
Resarö plangrupp anser att mångfunktionell bebyggelse inte är en korrekt beskrivning av den 
existerande eller planerade bebyggelsen vid Resarö mitt. Vänsterpartiet och partilösa föreslår en 
minskning och tydligare avgränsning av områdena för ändrad markanvändning till sammanhängande 
bostadsbebyggelse på Killingen. 

Vaxön 
Vänsterpartiet och partilösa anser att området som pekas ut för ändrad markanvändning till 
mångfunktionell bebyggelse vid ”Vaxö entré” bör minskas och inte innefatta båtklubben vid Myrholmen.  

Rindö  
Statens Fastighetsverk har synpunkter på hur planförslaget redogör för tänkt bebyggelseutveckling både 
för Rindö smedja och området kring Oskar-Fredriksborg och uttrycker farhågor kring att särskilt de 
kulturmiljövärden som finns inte beaktas.  

Andra yttranden behandlar exploateringstakten i enskilda kommundelar, framförallt på Rindö. En 
fastighetsägare på Rindö förespråkar en fortsatt exploatering på öns centrala delar. Två enskilda anser 
att öns fortsatta befolkningsutveckling främst bör ske genom permanentning och förtätning inom 
småhusområden. Åtta enskilda anser att exploateringen på Rindö bör avbrytas eller sänkas i takt, främst 
med hänsyn till trafiksituationen vid färjorna och utbyggnadstakten av vatten och avlopp. En enskild 
anser att det behövs en dialog med staten angående situationen på Rindö, där staten är både väghållare 
och stor fastighetsägare. 

När det kommer till ny bebyggelse och allmänt vatten och avlopp finns både de som menar att 
utbyggnaden av VA på västra och centrala Rindö bör möjliggöra mer exploatering än vad planförslaget 
innebär, och de som menar att ny bebyggelse inte borde få tillkomma innan VA finns utbyggt på västra 
Rindö. 
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Två enskilda anser att olika grönområden på Rindö som är utpekade för ändrad markanvändning till 
sammanhängande bostadsbebyggelse inte skall bebyggas. En enskild önskar en tydligare plan för hur 
målen om att bevara mark för användningen Natur och friluftsliv på Rindö ska förverkligas. 

En enskild ställer sig frågande till motiven bakom bebyggelseutveckling på västra Rindö och särskilt de 
tänkta lösningar som finns för en ny Skarpöväg, samt framhåller de kultur- och naturvärden som finns i 
området som föreslås exploateras. 

Tynningö 
Tynningö Ramsö Byalag & Bygdegårdsförening anser att styckning och bostadsutveckling bör tillåtas på 
Tynningö i snabbare takt och i större utsträckning än det som anges i samrådsförslaget, och här 
instämmer även en enskild. En annan enskild anser att Tynningös vägnät, färjor och natur inte skulle 
klara av en ökad befolkning. 

Länsstyrelsen bedömer att en viss påverkan kan ske på en våtmark/sumpskog vid Stora Maren på 
Tynningö till följd av den planerade bostadsbebyggelsen.  

 

Fastighetsägare som vill se stöd för exploatering  

 

Miljökonsekvensbeskrivning 

SRMH påtalar felaktigheter kring enskilda vattentäkter inom kommunen. 

Länsstyrelsen anser att viktiga åtgärder som föreslås bör inkluderas i ÖP, att konsekvenserna för 
strandskyddet bör förtydligas och utvecklas samt att skillnaden mellan nollalternativet och planförslaget 
och dess konsekvenser på naturvärden bör tydliggöras. De saknar en bedömning av påverkan på 
riksintresset 4 kap. MB i miljökonsekvensbeskrivningen. Utöver dessa synpunkter önskas tydligare 
beskrivningar i olika avsnitt bl.a. gällande påverkan på hotade arter och förekomst av olika skogstyper.  

Naturskyddsföreningen anser att nollalternativet är missvisande och istället bör baseras på en 
miniminivå vad gäller befolkningsutveckling, ex. lägsta nivå angiven i RUFS 2050. De utrycker oro över 
att miljökvalitetsnormerna för vatten kommer att försämras innan det förbättras, då nya bostäder 
ansluts till Blynäs avloppsreningsverk i väntan på att det planerade i Margretelund tas i drift 

Bedömning 
Förvaltningen behöver återkomma i ett senare skede med besked om vilket eventuellt ytterligare 
planeringsunderlag som behövs? 

OBS tar inte ställning men försöker peka på vad som behöver bli mer genomarbetat 

Statliga mål 

Arbeta in relevanta statliga mål i planförslaget och se över hur översiktsplanens planeringsprinciper 
bättre kan genomsyra hela planen. Ta hjälp av politik för en gestaltad livsmiljö och de 
kulturmiljöpolitiska målen i arbetet med kommunens kulturmiljöprogram. Transportsystemets påverkan 
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på mål för begränsad klimatpåverkan, transportsystemets funktionssätt och miljökvalitetsmålen 
behöver beaktas i det fortsatta arbetet. 

Riksintresse för kust och skärgård (4 kap. MB) 

Ta fram värdebeskrivning för de natur- och kulturvärden samt friluftsintressen som ligger till grund för 
riksintresset inom Vaxholm och föreslå en närmare geografisk avgränsning. För dialog med länsstyrelsen 
under tiden. 

Ta med behovet av att beskriva kulturvärdena utifrån det här riksintresset i arbetet med 
kulturmiljöprogram.  

Kulturvärden och riksintresse för kulturmiljövården (3 kap. MB) 

Ta fasta på de brister och behov som uppmärksammats i samrådet vid arbetet med ett 
kulturmiljöprogram. Beakta under arbetets gång hur förhållandet mellan kulturmiljöprogram och 
översiktsplan bör se ut och gör förändringar av upplägg och detaljeringsgrad i planförslaget så att det 
som sägs blir mer lättillgängligt.  

Naturvärden  

Använd vad som framgår av Grönplanen i planförslaget och undersök om det saknas något ytterligare 
underlag utan snarare rör sig om att avvägningar och ställningstaganden behöver bli mer 
genomarbetade. 

Miljökvalitetsnormer (MKN) vatten 

Se över hur planförslaget bättre kan fungera sida vid sida med Blåplanen och förtydliga vilka behov och 
insatser som behöver ske.  

Strandskydd 

Redogör i större utsträckning för de överväganden som gjorts för lokalisering med hänvisning till 
strandskyddet och förtydliga kommunens ställningstaganden. Ta fasta på dialogen med kommunens 
stadsbyggnadsnämnd.  

Vattenverksamhet 

Undersök om det påtalade behovet av att arbeta strategiskt med förstörda bottnar är något som bör 
rymmas inom översiktsplanearbetet eller i ett separat uppdrag.  

Vatten och avlopp (VA) 

Åtgärda brister i överensstämmande med VA-planen vad gäller bland annat dricksvattenförsörjningen. 
Förtydliga relationen mellan utbyggnad av allmänt vatten och avlopp och utbyggnadsområden samt 
utbyggnadstakt. Redogör för kommunens hållning vad gäller enskilda avlopp.  

Klimatrelaterade risker  

Arbeta in det nya underlaget för att bedöma klimatrelaterade risker men för också dialog med relevanta 
aktörer så som Trafikverket. Fokusera särskilt på de klimatriskfrågor som ställer krav på politiska 
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ställningstaganden och övergripande strategier, så som exemplifieras av det som framförts från 
Tynningö angående byggrätter och havsnivåhöjning.   

Förorenad mark 

Arbeta in tillgängligt underlag från SRMH. 

Barnperspektiv 

Överväg att ta fram riktlinjer för planering av skol- och förskolegårdar samt gång- och cykelvägar. 

En ”barnkarta” av den sort som exemplifieras skulle kunna bidra till att översiktsplanens innebörd blir 
mer lättillgänglig för allmänheten, och i synnerhet barn. Kostnader och utrymme för att ta fram en 
sådan skulle behöva undersökas vidare inför arbetet med ett utställningsförslag.  

Demokrati 

Förtydliga på vilka sätt och inom vilka frågor som resultaten från webbenkäten och den tidiga dialogen 
har påverkat planförslaget. Överväg om det går att på ett tydligare vis bemöta det som inte fått 
genomslag och förklara vilka resonemang som ligger bakom. Undersök möjligheten att föra dialog med 
fastighetsägare som vill exploatera. 

Exploateringsgrad och utbyggnadstakt 

Resonemang om hur tät bebyggelse kommunen ser framför sig, i synnerhet vad gäller utvecklings- 
respektive förändringsområden. Göra beräkningar och uppskattningar av vilket bostadstillskott som 
planen kan medföra.  

Motivering av avvikelser från RUFS 2050 

Komplettera med avsnitt om masshantering, hur återvinning kan öka och transporter kan minska. 
Förtydliga värdet av gröna och blå samband regionalt samt hur dessa ska värnas. Se över hur 
avgränsningen av natur och friluftsliv skett och föreslagna förändringar.  

Eftersom lagkravet 3 kap. 5 § 1 st. 5. PBL ännu är förhållandevis nytt och yttrandena innehåller 
motstridiga synpunkter är det lämpligt att se över hur avvikelserna motiveras.  

Bostadsförsörjning 

Ta fram nya riktlinjer för bostadsförsörjning och överväg att uppdatera dem tidigt under nästkommande 
mandatperiod, i synnerhet om utställningen dröjer till dess.  

Gång- och cykeltrafik 

I och med framtagande av en ny trafikstrategi kan identifierade brister och behov kopplat till trafik och 
infrastruktur i kommunen hanteras. 

Utred eventuellt befolkningsunderlag i relation till gång- och cykelvägar 
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Kollektivtrafik 

Se över relationen mellan RUFS 2050 och planförslaget och för dialog med Regionen om 
kollektivtrafikens utveckling kontra bebyggelseutveckling i olika lägen.  

Sjötrafik 

Undersök ifall utvecklingsinriktningskartan och tillhörande avsnitt kan utvecklas, ser över 
infartsparkering och parkering.  

Fritidsbåtar och sjömackar 

Sjömackar har utretts separat. Ta eventuellt fram en strategi för båtklubbar och båtuppläggningsplatser. 

Färjetrafik 

Nya trafikanalyser som till exempel visar på hur utvecklingen på öarna påverkar färjetrafiken bör 
lämpligtvis hanteras i det fortsatta arbetet, inte i översiktsplanen. Därtill ska kommande ÅVS-arbete 
bland annat. utreda brister och behov kopplat till färjetrafiken. 

Transportinfrastruktur 

Tydliggör vilka syften och målsättningar som finns kring stadsgata och eventuella hastighetssänkningar 
på Vaxön. Frågan om hastighetssänkning på Vaxön har pågått under flera år. Trafikverket anser att 
vägens förutsättningar sett till utformning, transporter av farligt gods och att den fungerar som 
omledningsväg för Essingeleden gör att möjligheten att sänka hastigheten är begränsad. Undersök 
eventuella alternativa utvecklingsstrategier. 

Förtydliga ställningstaganden kopplat till infrastrukturen, samt delen om kommunikationer i 
utvecklingsinriktningen.  

Parkeringar 

I det fortsatta arbetet är det lämpligt att studera parkeringsbehovet i kommunen – lokalisering, behov, 
beläggning, kopplingen till satta mål, konsekvenser m.m. Undersök även den eventuella nyttan med en 
strategi för parkering. 

Generellt om mark- och vattenanvändning 

Förtydliga vad mark och vattenanvändningskartan visar. Pågående markanvändning samt föreslagen 
markanvändning bör ses över för samtliga fastigheter där förslag om ändring efterfrågas. 

Är det olämpligt med åtgärder som bidrar till förtätning i områden som saknar allmänt vatten och 
avlopp överlag eller bara i områden som planeras för utbyggnad av allmänt vatten och avlopp?  

Hur ska man se på förtätning utan föregående detaljplan i äldre bebyggelseområden? 
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Norra Bogesund  

Mot bakgrund av vad som framförts av framför allt länsstyrelsen samt Statens Fastighetsverk, som äger 
marken, överväg att föreslå en annan slags utveckling än den sammanhängande bostadsbebyggelse som 
föreslås i samrådsförslaget.  

Rindö 

Förhållandet mellan bebyggelseutvecklingen och utbyggnad av allmänt vatten och avlopp behöver 
eventuellt beskrivas tydligare, men av störst vikt är att de avvägningar som ligger till grund för planen 
och utbyggnadsordningen är politiskt förankrade.  

Arbetet med åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för väg 274 behöver även följas noggrant, då i synnerhet vad gäller 
färjetrafiken.  

Miljökonsekvensbeskrivning 

Se över de felaktigheter som påtalats i miljökonsekvensbeskrivningen, men lägg också särskild vikt vid 
att beakta de förslag till åtgärder som finns däri.  

Observera att förvaltningen behöver avtala om en ny en ny konsultorganisation när arbete startas upp 
igen.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, 2021-09-21 
Samråd yttrande nummer 076 Vaxholm 2040 Länsstyrelsen, 2021-06-01 

Kopia på beslutet till: 
Under denna rubrik anges vilka som beslutet ska expedieras till samt adresser till dessa. Att detta anges 
på ett tydligt sätt är viktigt för transparensen i beslutsfattandet och underlättar dessutom expediering 
avsevärt.  

Om beslutet ska expedieras till en myndighet eller en organisation ska även handläggarens namn anges 
(när sådan finns). Sändlistan kan också skapas separat och biläggas beslutet. Adressater ska anges enligt 
nedanstående mall: 

För åtgärd:  Matilda Karlström, sbf 
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Länsstyrelsens yttrande över Översiktsplan Vaxholm 
kommun – Samrådsförslag  

Vaxholm kommun har översänt ett förslag till översiktsplan till Länsstyrelsen för 

samråd enligt 3 kap. 8 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 

Vaxholms nu gällande översiktsplan gäller tillsammans med det tematiska 

tillägget blåplan 2017- 2030 samt tre fördjupade översiktsplaner över Rindö-

Skarpö, Resarö och Kullö. 

Länsstyrelsens uppdrag 

Det är främst under samrådsskedet som länsstyrelsen särskilt ska ta tillvara och 

samordna statens intressen, tillhandahålla underlag för kommunens bedömningar 

och ge råd i fråga om allmänna intressen enligt 2 kap. PBL. Länsstyrelsen ska 

vidare särskilt verka för att riksintressen enligt miljöbalken tillgodoses, att 

miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken följs, att mellankommunala frågor 

samordnas på ett lämpligt sätt och att bebyggelse inte blir olämplig med hänsyn 

till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller 

erosion.  

I rollen att samordna statens intressen har Länsstyrelsen inhämtat synpunkter på 

förslaget till översiktsplan från Försvarsmakten, Luftfartsverket, Post- och 

telestyrelsen, Skogsstyrelsen, Statens geotekniska institut, Svenska kraftnät, 

Sjöfartsverket och Trafikverket Region Stockholm. Inkomna yttranden bifogas. 

Länsstyrelsen har också tagit del av Region Stockholms yttrande. 

Samrådsyttrandet är uppdelat i fem delar. 

- Övergripande synpunkter 

- Synpunkter på statliga och mellankommunala intressen 

- Länsstyrelsens råd angående allmänna intressen 

- Miljökonsekvensbeskrivningen 

- Övrigt 

 

Övergripande synpunkter  

Länsstyrelsen anser att översiktsplanen är välarbetad och innehållsrik. Länsstyrel-

sen är positiv till översiktsplanens övergripande strategier för tillväxt och ansatser 

att möta framtida utmaningar. Översiktsplanen skulle dock kunna vidareutvecklas 

och även innefatta ett mer uttalat hållbarhetsperspektiv med fokus på jämlikhet- 

och jämställdhet.  
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Länsstyrelsen anser att översiktsplanen med fördel tydligare kunde sätta Vax-

holms kommuns utveckling i ett regionalt sammanhang, både när det gäller till ex-

empel bostadsförsörjning, regionalt näringsliv och besöksnäring. Särskilt eftersom 

planförslaget i vissa delar avviker från RUFS 2050.  

 

Förändringar i mark- och vattenanvändningen är tydliggjorda på ett lättöverskåd-

ligt sätt även om vissa av kartorna skulle vinna på att ö-namn och ortsnamn är ut-

skrivna. Det är positivt att Agenda 2030 är utgångpunkt för översiktsplanen. Läns-

styrelsen anser dock att de kopplingar som görs till agendan inte fullt ut genomsy-

rar de olika ställningstagandena. Ställningstaganden och principer är i vissa fall så 

pass övergripande att det finns ett glapp till redogörelser av olika sakfrågor i över-

siktsplanens utvecklingsinriktning. Det finns en risk att planen därigenom endast 

ger en begränsad vägledning till efterföljande planering.  

Planförslaget tillgodoser många av de statliga intressena och lyfter även på ett för-

tjänstfullt sätt de allmänna intressena. Länsstyrelsen ser dock att redovisningen av 

hur riksintressena för områdena enligt 4 kapitlet i miljöbalken och riksintresset för 

kulturmiljövården ska tillgodoses behöver utvecklas. Länsstyrelsen anser generellt 

att planen behöver behandla kommunens värdefulla kulturmiljöer på ett bättre 

sätt. Det finns en stor risk att översiktsplanen och kommunens efterföljande plane-

ring leder till negativa konsekvenser för kommunens kulturmiljövärden.  

 

Utifrån det som översiktsplanen redovisar bedömer Länsstyrelsens att bebyggelse-

utveckling på Norra Bogesund kommer att bli svårt. Länsstyrelsen har för området 

huvudsakligen invändningar utifrån Riksintresse enligt 4 kap MB, Natura 2000, 

kulturmiljövärden och värdefull jordbruksmark. Till granskningsversionen av 

översiktsplanen behöver kommunen tydligare redovisa vad för utveckling som är 

tänkt inom området. 

Länsstyrelsens synpunkter på statliga och mellankommunala 
intressen 

Synpunkterna i detta avsnitt kopplar till de frågor som Länsstyrelsen även har att 

bevaka i granskningsskedet enligt 3 kap. 16 § PBL. 

Riksintressen 

Planförslaget redovisar de befintliga riksintressena i både text och kartbilaga på 

ett tydligt och överblickbart vis. Länsstyrelsen anser att kommunen generellt är 

tydliga med hur de olika riksintressena ska tillgodoses men saknar i vissa delar 

beskrivningar av hur planförslaget kan komma att påverka riksintressena. Detta 

gäller framförallt för riksintresse för kust- och skärgård enligt 4 kap. miljöbalken 

och kulturmiljövård enligt 3 kap. miljöbalken. Länsstyrelsen kan inte utifrån 

befintligt underlag utesluta att planförslaget kan medföra påtaglig skada på 

riksintressen.  
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På sidan 59 i planförslaget under rubriken ”Riksintressen” ställer sig Länsstyrel-

sen frågan om det enbart är riksintressen för 4 kap. som åsyftas eftersom det efter-

följande stycket inte gäller för 3 kap. områdena utan enbart för riksintressen enligt 

4 kap. Ett förtydligande i rubriken skulle underlätta tolkningen. 

Riksintresse för kust- och skärgård enligt 4 kap. 1-2 samt 4 §§ MB 

I översiktsplanen är det kommunens uppgift att geografiskt avgränsa riksintresset 

för 4 kap i MB. Bedömningar gällande om riksintresset påtagligt kan skadas behö-

ver göras utifrån om en exploatering får en bestående negativ inverkan på de sam-

lade natur- och kulturvärdena och friluftslivsintressena för riksintresseområdet 

som helhet. Påtaglig skada kan också uppstå om exploateringen får en tillfälligt 

stor negativ påverkan på dessa värden. Länsstyrelsen anser generellt att samman-

hållna och idag orörda markområden inte bör tas i anspråk för bebyggelse m.m. 

och att ny bebyggelse endast bör tillkomma som komplettering till befintliga be-

byggelsestrukturer. Även vid kompletteringar ska dock hänsyn tas till natur- och 

kulturvärden samt det rörliga friluftslivets behov.  

 

Planförslaget gör ingen egen geografisk avgränsning av riksintresset för 4 kap. 

utan utgår ifrån att hela kommunen ingår i riksintresseområdet. Länsstyrelsen sak-

nar en samlad värdebeskrivning av de natur-, kultur- och friluftslivsvärden som 

ligger till grund för riksintresset för kust- och skärgård. Länsstyrelsen anser att de 

övergripande beskrivningar av kulturmiljön som återfinns kan användas som en 

grund för att bättre förstå de värden som ligger till grund för riksintresset. Enligt 

bestämmelserna i 4 kap. 1§ andra stycket MB ska riksintresset inte utgöra hinder 

för utveckling av befintliga tätorter. Länsstyrelsen anser därför att det är behjälp-

ligt att i översiktsplanen närmare ange vilka tätorter som omfattas av detta undan-

tag. 

 

I underlaget redovisas för en planerad bebyggelseutveckling på Norra Bogesund 

som ingår i riksintresset och som Länsstyrelsen bedömer inte uppfyller kriterierna 

för begreppet ”utveckling av befintlig tätort”. Det finns begränsad information i 

översiktsplanen om vad kommunen tänker sig för utveckling på Norra Bogesund 

utöver att det är en sammanhängande bostadsbebyggelse. Det saknas riktlinjer för 

den sammanhängande bostadsbebyggelsens utbredning och hur den ska ta riksin-

tresset i beaktande. Det saknas information om vilka natur- och kulturvärden på 

Norra Bogesund som har bäring på riksintresset och hur skada minimeras samt på-

taglig skada undviks. Länsstyrelsen anser att det överhuvudtaget är tveksamt att 

sådana storskaliga förändringar av ett större oexploaterat område ska göras inom 

riksintresset. 

 

Länsstyrelsen saknar en bedömning av påverkan på riksintresset 4 kap. MB i mil-

jökonsekvensbeskrivningen. 

 

Natura 2000-område enligt 4 kap. 8§ MB 
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Länsstyrelsen anser att kommunen har i och med ställningstagande i planförslaget 

tillgodosett Natura 2000-området för Dammstakärret. 

Länsstyrelsen vill upplysningsvis informera om att regeringen har fattat beslut om 

Natura 2000-områdena Nibbleviken och Eke-fjärd, för vilka bevarandeplaner 

kommer att tas fram. Det planerade Natura 2000-området Nibbleviken angränsar 

till det planerade utbyggnadsområdet Norra Bogesund. Det är förbjudet att utan 

tillstånd bedriva verksamheter eller åtgärder som på ett betydande sätt kan på-

verka miljön i ett Natura 2000-område. Det gäller även åtgärder utanför området 

om det kan påverka miljön inne i Natura 2000-området. 

Riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB 

Planförslaget föreslår ingen förändrad markanvändning inom riksintresseområdet 

för Bogesundslandet och Länsstyrelsen bedömer, liksom kommunen, att riksin-

tresset tillgodoses enligt vad kommunen anger i översiktsplanen.   

Riksintresse för naturvården enligt 3 kap. 6 § MB 

Länsstyrelsen bedömer att riksintresse för Ytterby gruva tillgodoses enligt vad 

kommunen anger i översiktsplanen. 

Riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § MB 

Länsstyrelsen anser att det är positivt att kommunen har en inriktning på förvalt-

ningen av kulturmiljövårdens riksintresse, Norra Boo-Vaxholm-Oxdjupet-Lin-

dalssundet, även kallat Stockholms farled och inlopp. Det är också positivt att 

kommunen avser att ta fram områdesbestämmelser som en del i att värna riksin-

tresset.  

 

Länsstyrelsen anser att de riktlinjer som ges för förvaltningen i första hand har en 

inriktning på tillgängliggörande och informationsspridning. Utvecklingen inom ett 

riksintresse måste knytas till de uttryck som ligger till grund för riksintresset och i 

översiktsplanen behöver det framgå hur uttrycken ska beaktas vid fysiska föränd-

ringar. Inte minst behöver detta göras i de utpekade utvecklingsområden i kom-

munen där det redan nu finns planer på förändring av pågående markanvändning. 

Kopplat till utvecklingsområden som t.ex. Oskar-Fredriksborg och Västra Rindö 

finns endast generella skrivningar om att hänsyn ska tas till kulturmiljön. Länssty-

relsen saknar närmare vägledning för hur riksintresset ska beaktas och vilka ut-

tryck som berörs av de tänkta förändringarna. Länsstyrelsen anser att det finns 

stora fördelar med att klargöra detta redan i översiktsplanen, inte minst underlättar 

det detaljplaneprocessen.  

 

Till granskningsskedet anser Länsstyrelsen att kommunen ska bearbeta underlaget 

och förtydliga vägledning för hur riksintresset ska beaktas i plan och lov-hante-

ringen. Särskilt bör sådan vägledning finnas för områden där kommunen avser att 

göra storskaliga förändringar (t.ex. Västra Rindö) eller där riksintressets uttryck är 

särskilt framträdande (t.ex. Vaxholms stad). Länsstyrelsen ser positivt på att kom-

munen tagit beslut om att ta fram ett heltäckande kommunalt kulturmiljöprogram 
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och rekommenderar kommunen att verkställa beslutet skyndsamt i syfte att inte-

grera det arbetet och dess resultat till granskningsskedet som stöd för tillvarata-

gande av kommunens unika attraktivitet och för att möjliggöra en proaktiv fram-

förhållning samt minimera risker för skada på riksintresset kulturmiljövård och 

kulturhistoriskt värdefulla miljöer. 

Riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap. 8 § MB 

Sjöfart  

Vaxholms kommun berörs av de riksintresseklassade farlederna 541 och 539. 

Länsstyrelsen bedömer att kommunen tillgodoser riksintresset enligt vad som 

anges i planförslaget. Se ytterligare synpunkter i Sjöfartsverkets yttrande som är 

bilagt.  

Flyg 

Vaxholms kommun berörs av influensområdet för hinderytor för Bromma, Väs-

terås, Uppsala och Arlanda flygplats. Av dessa är Bromma, Västerås, Uppsala och 

Arlanda flygplatser riksintresse för kommunikation vilket bör redovisas i planen. 

Länsstyrelsen instämmer i Luftfartsverkets synpunkter att det av översiktsplanen 

bör framgå att lokalisering av höga byggnader/föremål inom influensområdet ska 

samrådas med respektive flygplats. Alla byggnadsobjekt oavsett typ som master, 

torn, pyloner, skyltar, konstverk, byggnader etc. som är högre än 20 meter över 

mark eller vattenytan ska även remitteras till Luftfartsverket. Se ytterligare syn-

punkter i Luftfartsverkets yttrande som är bilagt.  

Riksintresse för totalförsvaret enligt 3 kap. 9 § MB  

Kommunen har inget utpekat riksintresse för totalförsvaret men ligger inom 

påverkansområde för väderradar. Kommunen har i översiktsplanen visat på hur 

påverkansområdet ska tas hänsyn till i efterföljande planering.  

Mellankommunala frågor 

RUFS 2050  

Planförslaget visar en annan inriktning på bebyggelseutvecklingen på flera av 

öarna än vad de primära och sekundära bebyggelselägena i RUFS 2050 föreslår. 

Regionplanens prioriteringar för primära och sekundära bebyggelselägen är väl 

avvägda gentemot de bärande rumsliga principerna i regionplanen, förväntad be-

folkningsutveckling i regionen samt andra regionala mål. Föreslagna bebyggelse-

lägen är också avvägda gentemot andra nationella och regionala planer såsom 

Trafikverkets nationella plan för transportinfrastrukturen och Länsstyrelsens läns-

transportplan 2018- 2029. När kommunen avviker från regionplanens föreslagna 

rumsliga struktur finns det också en risk att nytillkommen bebyggelsestruktur 

hamnar långt ifrån service och kollektivtrafik. Länsstyrelsen ser att detta framför-

allt gäller översiktsplanens föreslagna utveckling på Norra Bogesund och till viss 

del även för föreslagen utveckling på Rindö och Tynningö. I efterföljande plane-

ring är det av vikt att lämpligheten för dessa bebyggelselägen utifrån ett regionalt 

perspektiv bättre motiveras.  
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Regional grönstruktur 

Länsstyrelsen ser positivt på kommunens beskrivning av behovet av att beakta 

den regionala gröna infrastrukturen enligt Länsstyrelsens handlingsplan och på 

den regionala grönstrukturen enligt RUFS. Länsstyrelsen saknar dock dessa struk-

turer tydligt presenterade i kartmaterialet. 

Det är viktigt att beaktande av regional och lokal grön infrastruktur liksom beak-

tande av landskapets kulturhistoriska värden genomsyrar hela planeringsprocessen 

från ÖP, DP och bygglov liksom i kommande grönplan. I sammanhanget är det av 

stor vikt att titta på kumulativa effekter av flera mindre eller större bebyggelseom-

råden. Upprätthållande av markskötsel med metoder och vid tidpunkter som över-

ensstämmer med det traditionella jordbruket kan vara viktigt för att säkerställa 

gynnsam bevarandestatus för hävdgynnad flora och fauna. Detta gäller generellt 

men särskilt om eventuell planläggning av Norra Bogesundslandet fortskrider.  

Miljökvalitetsnormer för vatten 

Kommunen redogör översiktligt för vattenförekomster inom kommunen, deras 

status och miljökvalitetsnormer (MKN). Utöver den översiktliga redogörelsen av 

vattenstatusen i kommunen är det bra om planförslaget också inkluderar en detal-

jerad redovisning av de vattenförekomster som av olika anledning måste beaktas 

särskilt vid planering och byggande. Detta kan till exempel vara vattenförekoms-

ter där det finns risk att normerna inte klaras. 

Kommunen redogör kort för att huvuddelen av vattenförekomsterna utgörs av 

kustvatten och att de därmed gränsar till andra kommuner vilket betyder att åtgär-

der och påverkan får betydelse även utanför den egna kommungränsen. I planen 

kan ett utvecklat resonemang redogöra för vilket behov som finns av mellankom-

munalt samarbete (utöver i VA-frågan) vad gäller berörda vattenförekomster, hur 

åtgärdsarbete i andra kommuner påverkar och hur kommunens eget åtgärdsarbete 

ger påverkan i andra kommuner. Det är här även fördelaktigt om kumulativa ef-

fekter kan bedömas.  

Översiktsplanen anger att avvecklingen av Blynäs avloppsreningsverk och möjlig-

heten att koppla avloppen till reningsverk i Österåker är en förutsättning för att 

kunna hantera mer avloppsvatten och för att kunna följa MKN i berörda vattenfö-

rekomster. Länsstyrelsen anser att planen här bör utveckla resonemanget kring hur 

den nya mottagande vattenförekomsten (Trälhavet) påverkas.  

I kommunens tematiska tillägg till översiktsplanen ”Blåplan 2017-2030” ges för-

slag på åtgärder för att följa miljökvalitetsnormer. Länsstyrelsen anser att detta är 

bra. Det är dock inte tydligt vilka åtgärder kommunen ska vidta eller var dessa åt-

gärder ska placeras för att nå bästa effekt. Länsstyrelsen anser att detta bör förtyd-

ligas i översiktsplanen. I översiktsplanens miljökonsekvensbeskrivning konstate-

ras att ”risk finns att statusen i omgivande kustvatten försämras om inte förbätt-

ringsåtgärder utförs i snabb takt.” Kommunen bör därför redogöra för, och kon-

kretisera, dessa förbättringsåtgärder i översiktsplanen exempelvis genom att visa  
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vilka åtgärder det rör sig om, var de ska placeras, i vilken ordning de ska genom-

föras och vilken tidsaspekt man avser för att man inte ska riskera försämring av 

status i och med översiktsplanens realiserande.  

Hälsa och säkerhet samt risk för olyckor, översvämning eller erosion 

Förorenad mark  

Länsstyrelsen anser att kommunen i översiktsplanen på ett bra sätt har beskrivit 

hur förorenade områden ska hanteras i efterföljande planering. För att ytterligare 

förtydliga hur detaljplaneringen kan hantera förorenade områden listas nedan 

några förslag på frågor som kommunen skulle kunna utveckla i översiktsplanen: 

• Redovisa även information om förorenade områden som kartlagts av den 

kommunala miljöenheten.  

• Visualisera gärna information om förorenade områden på karta så att den 

är lättillgänglig i det fortsatta planarbetet. Beskriv även översiktligt i vilka 

av dessa områden som mer kunskap krävs avseende föroreningssituat-

ionen. 

• Klargöra påverkan av förorenade områden på dricksvattenförsörjning i 

områden utan kommunalt VA (på grund av förhöjda föroreningshalter i 

grundvattnet). 

• Klargöra föroreningsproblematiken kopplat till ett förändrat klimat i sam-

band medspridning och exponering av föroreningar genom till exempel 

översvämning, havsnivåhöjning eller skyfall. 

Farligt gods 

Kommunen utgår delvis från Länsstyrelsens riktlinjer för planläggning intill 

vägar och järnvägar där det transporteras farligt gods (2016). Länsstyrelsen an-

ser dock att kommunen, på den strategiska översiktliga nivån som en översikts-

plan utgör, inte i första hand bör utgå från avståndet 30 meter. I riktlinjerna fram-

håller Länsstyrelsen det normalt sett är lämpligt med bostäder på 75 meter från 

väg där farligt gods transporteras. Avståndet 30 meter kan accepteras beroende på 

riskbild och lämpliga skyddsåtgärder men det ska inte vara ett avstånd att utgå 

ifrån. I översiktsplanen hänvisar kommunen till tidigare framtagna riskutredningar 

som visar på en låg risknivå längs med vissa sträckor. Kommunen bör redovisa 

vilka utredningar som ligger till grund för valt förhållningssätt gällande skyddsav-

stånd. Vilka åtgärder som krävs för olika typer av bebyggelse utreds lämpligen i 

detaljplaneskedet. Kommunen har en god ambition genom att i karta och text re-

dovisa rekommenderade skyddsavstånd men dessa stämmer inte helt överens med 

Länsstyrelsens riktlinjer. Exempelvis redovisar kommunen i karta på s.67 att ett 

avstånd på 15 meter från sekundära leder kan accepteras, vilket kommunen bör ut-

veckla ett resonemang om.  

 

Flera bebyggelseområden som översiktsplanen föreslår är baserade på att väg 274 

kan komma att omklassas från primär farligt gods led. För att initiera arbetet med 
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en omklassning av väg 274 från primär till sekundärled för farligt gods behöver 

kommunen skicka in en begäran till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen vill dock här 

upplysa om att även om en omklassning sker kan behovet av transporter med far-

ligt gods finnas kvar på vägen, framförallt till kommunens egna målpunkter, 

såsom drivmedelsstationer. 

Geotekniska risker inklusive översvämningsrisk 

Länsstyrelsen anser att kommunen har hanterat säkerhetsfrågor kopplat till översväm-

ning och geotekniska risker på ett bra sätt. Översiktsplanen redovisar aktsamhetsom-

råden för ras och skred samt att hänsyn även behöver tas till risker för erosion exem-

pelvis längs kusten vid farlederna. Länsstyrelsen anser att det är bra att kommunen 

lyfter att detaljerade undersökningar kan krävas i samband detaljplanering samt lov-

givning. Gällande översvämning för kommunen ett resonemang kring hänsyn för sti-

gande havsnivåer med risk för översvämning av kustnära bebyggelse och risken för 

översvämning till följd av skyfall för bebyggelse. Det är positivt att planförslaget 

också lyfter fram risken för kulturhistoriskt värdefulla objekt, även om risken för ska-

dor bedöms som små.  

 

Länsstyrelsen saknar i samrådsförslaget samt i tillhörande MKB ett resonemang om 

hur kommunen avser att uppfylla bestämmelserna om klimatrelaterade risker för den 

byggda miljön som anges i 3 kap. 5 § PBL. Kommunen uttrycker i planen att det 

övergripande ansvaret för befintlig bebyggelse ligger på den enskilde.  I enlighet med 

den införda bestämmelsen i PBL som anges ovan har kommunen ändock ett ansvar 

att uttrycka sin syn på klimatrelaterade risker på byggd miljö och även redogöra för 

hur dessa risker kan minska eller upphöra. Som ett stöd i detta arbete kan kommunen 

med fördel använda sig av Länsstyrelsens metodstöd för klimatrelaterade risker i 

översiktsplanering i det fortsatta arbetet med översiktsplanen. De åtgärdsförslag och 

strategier som anges där kan vara ett stöd i hur kommunen ska hantera dessa och re-

dovisa risker för den byggda miljön.  

 

Länsstyrelsens synpunkter gällande allmänna intressen 

I det följande framförs synpunkter och information som är att betrakta som råd i 

fråga om allmänna intressen enligt 3 kap. 10 § punkt 2 PBL.  

Bostadsförsörjning 

Kommunen jobbar parallellt med att ta fram nya riktlinjer för bostadsförsörjning 

som kommer samrådas inom kort. Länsstyrelsen vill trycka på vikten av att rikt-

linjerna blir ett inspel till översiktsplanens mark- och vattenanvändning för beho-

vet av antalet bostäder men också ett inspel till ställningstaganden runt vikten av 

att kommunen tillhandahåller bostäder till olika grupper.  

Länsstyrelsen kan inte i planen utläsa hur många bostäder som föreslagna utbygg-

nadsområden kan generera. Kommunen behöver förtydliga det till granskningen.  

Barnperspektivet  
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Kommunen har ett uttalat mål om att barnperspektivet ska genomsyra all plane-

ring. Det är tydliggjort i översiktsplanen att kommunen har ambitionen att följa 

Boverkets riktlinjer gällande planering av skolgårdar och barns rätt till friytor. 

Översiktsplanen lyfter fram att skolor som utvecklas inom tätt bebyggda områden 

kan i kompletterande mån använda närliggande allmänna friområden, som park 

och naturmark. Länsstyrelsen vill i detta sammanhang framhålla vikten av att 

kommunen i planeringen ger erforderligt utrymme till trygga skol- och förskole-

gårdar som är tillgängliga för barn utan att barriärer behöver passeras eller att ut-

rymmet delas med många andra grupper. Park- och naturmark som samutnyttjas 

med allmänheten ger också ett högre slitage vilket kan påverka andra aspekter 

som var syftet med naturmarken, såsom att behålla naturvärden. 

Strandskydd  

Länsstyrelsen anser att det är positivt att kommunen uttryckligen beskriver vilka 

områden där strandskyddet avses att bevaras vid framtida detaljplaneläggning, ex-

empelvis vattenområden och områden inom allmän plats. Däremot ger kommunen 

uttryck för att det kommer att gå att upphäva strandskyddet inom områden för ny 

bebyggelse, något som Länsstyrelsen vill understryka först kan ske genom pröv-

ning vid kommande detaljplaner. 

Kommunen har för avsikt att utveckla ett idag nästintill obebyggt område på norra 

Bogesundslandet som omfattas av det generella strandskyddet om 100 meter både 

på land och i vatten. Kommunen skriver i sitt ställningstagande på s.62 att i utpe-

kade områden för ändrad eller utvecklad markanvändning bör stadsutvecklingsin-

tresset väga tyngre än strandskyddets syften. Länsstyrelsen vill understryka att för 

att kommunen genom detaljplan ska kunna upphäva strandskyddet, behöver in-

tresset av att ta området i anspråk på det sätt som avses med planen väga tyngre än 

strandskyddsintresset men det behöver även finnas särskilda skäl enligt 7 kap. 18 

c § MB. Det bör av översiktsplanen framgå att båda dessa förutsättningar kommer 

att prövas i kommande detaljplaner och inte kan tas förgivet. Prövningen utifrån 

strandskyddets syften och de särskilda skälen gäller även de bryggor, verksam-

heter och anläggningar som kommunen beskriver ska tillåtas för att bevara skär-

gårdskaraktären, om dessa ligger inom strandskyddat område.  

Länsstyrelsen kan inte av miljökonsekvensbeskrivningen utläsa hur kommunen 

identifierat, vägt och bedömt alternativa lokaliseringar för den föreslagna bebyg-

gelseutvecklingen på norra Bogesund. Om kommunen avser att använda sig av 7 

kap. 18 c § punkt 5 MB så som antyds i handlingarna, är lokaliseringsalternativen 

av stor vikt.  

Kommunen behöver även tydliggöra var strandskyddet kan komma att stå i kon-

flikt med föreslagen bebyggelseutveckling. Kommunen kan med fördel lägga ihop 

kartor för naturvärden, friluftslivet och planerad bebyggelseutveckling med kartan 

för strandskydd för att lättare kunna identifiera motsättningar vad gäller påverkan 

på strandskyddets syften.  
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Kommunen skriver i MKB på s.21 att inom vissa delar av Vaxholm, exempelvis 

Oskar-Fredriksborg och Edholma, råder det inget generellt strandskydd enligt 

särskilt beslut från länsstyrelsen år 1975 då områden utan värden för allmänhet-

ens bad och friluftsliv såsom militära områden, industriområden och hamnar un-

dantogs, samt på s. 62 i planbeskrivningen Inom del av Oskar-Fredriksborg, råder 

det inget generellt strandskydd enligt 1977 års förordnandekarta då områden 

utan värden för allmänhetens bad och friluftsliv såsom militära områden, indu-

striområden och hamnar undantogs.  

 

Länsstyrelsen vill förtydliga vad som gäller för att undvika missförstånd. I Läns-

styrelsens beslut från den 25 juni 1975 undantogs området för militärt skjutom-

råde i Oskars-Fredriksborg på Rindö från införandet av det generella strandskyd-

det. Beslutet bekräftades i Länsstyrelsens förordnade från den 3 juni 1999. Det in-

nebär att strandskyddet inom detta områden inte behöver prövas vid framtagandet 

av nya planer. Inom områden som vid utgången av juni 1975 ingick i fastställd ge-

neralplan, stadsplan eller byggnadsplan gäller enligt 10 a § lagen (1998:811) om 

införande av miljöbalken, att strandskydd inträder när en fastställd generalplan, 

stadsplan eller byggnadsplan upphävs eller ersätts av en ny detaljplan enligt plan- 

och bygglagen (2010:900). Detta gäller även när en detaljplan för ett område som 

tidigare har omfattats av en fastställd generalplan, stadsplan eller byggnadsplan 

upphävs eller ersätts av en ny detaljplan. Det viktiga här är att skilja på var strand-

skyddet inträder vid ny planläggning (områden som omfattats av äldre plan) och 

var det inte inträder på grund av att strandskyddet redan är undantaget (ex. det mi-

litära skjutområdet Oskar-Fredriksborg). 

Miljömålen 

Det är positivt att översiktsplanen tydligt visar vilka globala hållbarhetsmål de 

olika ställningstagandena har påverkan på. Däremot saknar Länsstyrelsen omnäm-

nande av de svenska miljökvalitetsmålen. Även om miljömålen bör ses som Sveri-

ges del i arbetet med att uppfylla de miljömässiga delarna av Agenda 2030, utgör 

miljömålen grunden och riktningen för den svenska miljöpolitiken. 

Kommunen behöver komplettera planförslaget med ett förhållningsätt till de nat-

ionella friluftslivsmålen, folkhälsomålen, kulturmiljömålen och gestaltad livs-

miljö. Mer om att arbeta strategiskt med gestaltad livsmiljö går att läsa om här: 

Kommunernas strategiska arbete med arkitektur - Boverket 

Jordbruksmark  

I planförslaget beskriver kommunen att den brukningsvärda jordbruksmarken i 

kommunen ska värnas som en viktig samhällsresurs nu och i framtiden och i möj-

ligaste mån undantas exploatering och fragmentering vid ny bebyggelseplanering. 

I kommunen finns endast omkring 370 hektar jordbruksmark. Det kan jämföras 

med att det i kommunen finns nästan 3 700 hektar skogsmark. Den brukade jord-

bruksmarken finns till största del på Bogesundslandet men även på Resarö, Rindö, 

Skarpö och Kullö. Det utvecklingsområde som främst påverkar jordbruksmarken 

planeras på norra Bogesundslandet och har i detta perspektiv stor inverkan på 

möjligheterna att bedriva ett rationellt jordbruk i kommunen.   
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Länsstyrelsen saknar en beskrivning av vilken typ av markanvändning som ska 

bedrivas i utvecklingsområdet och en motivering av varför detta är ett väsentligt 

samhällsintresse. I miljökonsekvensbeskrivningen hänvisas till att det för de ut-

byggnadsområden som förslagsvis ska ske på jordbruksmark beskrivs hur avväg-

ningen har gjorts och vilka skälen är för att ta jordbruksmark i anspråk, i enlighet 

med 3 kap. 4 § MB. En beskrivning av denna avvägning saknas dock i underlaget 

till översiktsplanen. 

För att kunna ta ställning till om kommunen har gjort de avvägningar som ska gö-

ras i enlighet med 3 kap. 4 § MB behöver översiktsplanen kompletteras med en 

beskrivning av den tänkta markanvändningen på jordbruksmarken och en redogö-

relse över utredningen om alternativ lokalisering i de områden där jordbruksmar-

ken kan komma att tas i anspråk. 

Transportinfrastruktur 

Vaxholm är en stark pendlingskommun och är beroende av en väl utbyggd trans-

portinfrastruktur till övriga delar av regionen. Länsstyrelsen anser att det är bra att 

kommunen i översiktsplanen pekar på vikten av att stombusstrafiken och pendel-

båttrafiken är väl utbyggd. Det pågår idag ett arbete som Regionen och Trafikver-

ket bedriver gällande bättre framkomlighet i stombussnätet. Trafikverket är också 

positivt inställda till utveckling av replipunkt Vaxholm. Länsstyrelsen instämmer i 

Trafikverkets yttrande över detta. 

Gång och cykel 

Kommunen lyfter fram vikten av att det regionala cykelstråket, Vaxholmsstråket, 

som ska gå till Arninge, byggs ut. Länsstyrelsen håller med om detta och tycker 

det är positivt att betydelsen av det tydliggörs i planförslaget. Kommunen lyfter 

även fram vikten av att satsa på det lokala cykelvägnätet och då prioritera vägnä-

tet för arbets- och skolresor. Detta är bra. När kommunen framöver utreder brister 

i huvudcykelnätet så vill Länsstyrelsen lyfta fram vikten av att utredningen har ett 

barn- och tillgänglighetsperspektiv för att cykelvägnätet ska bli tillgängligt för alla 

grupper.  

Allmänna farleder 

Länsstyrelsen är positiv till att kommunen ska ta hänsyn till riksintresseklassade 

farleder när utvidgning av hamnar, brygganläggningar eller båtplatser sker. Men 

instämmer här även i Sjöfartsverkets yttrande att anläggningar invid eller i direkt 

anslutning till även allmänna farleder (inte riksintresseklassade), ska undvikas el-

ler begränsas eftersom detta kan utgöra en säkerhetsrisk. Om planering av anlägg-

ningar sker nära allmänna farleder behöver utformningen ta hänsyn till bl.a. svall-

påverkan från sjötrafik och de angränsande farlederna. Se ytterligare synpunkter i 

Sjöfartsverkets bilagda yttrande.  

Lokal naturmiljö 

Artskydd 

Enligt miljökonsekvensbeskrivningen finns flera arter av fladdermöss inom det 
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planerade utvecklingsområdet på Rindö. Alla fladdermöss är strikt skyddade en-

ligt 4 § artskyddsförordningen (2007:845) vilken även skyddar fladdermössens 

fortplantningsområden och viloplatser. I kommande detaljplanearbete för Rindö 

behöver kommunen inledningsvis klargöra vilka arter som förekommer inom 

planområdet och därefter bedöma om de planerade åtgärderna kan komma att på-

verka respektive arts bevarandestatus på biogeografisk, nationellt respektive lokal 

nivå. Om åtgärder riskerar att försvåra upprätthållande av en arts bevarandestatus 

behöver kommunen beskriva vilka skyddsåtgärder som avses att vidtas för att 

undvika eller minimera sådan påverkan så att förbuden i artskyddsförordningen 

inte ska utlösas. Sker trots skyddsåtgärder en negativ påverkan på någon arts be-

varandestatus, oavsett nivå, är åtgärden förbjuden enligt artskyddsbestämmel-

serna. 

Skyddad natur 

Länsstyrelsen vill tydliggöra att biotopskyddsområde, biotopskydd, är en skydds-

form i miljöbalken som kan användas för att skydda mark- och vattenområden, så 

kallade biotoper. Nyckelbiotoper är däremot beskrivning och kvalitetsbedöm-

ning av värdefulla skogsområden och utgör ett kunskapsunderlag inom svenskt 

miljö- och naturvårdsarbete. En nyckelbiotop utgör inget formellt skydd utan är 

endast en beskrivning av värdefulla områden. På webbplatsen www.skogsstyrel-

sen.se/skogensparlor finns uppgifter om miljövärden i skogen, till exempel nyck-

elbiotoper och formellt skyddade områden.  

Länsstyrelsen föreslår att samtliga skyddade naturområden (naturreservat, Natura 

2000, biotopskydd, naturvårdsavtal, fågelskyddsområde, naturminnen etc.) redo-

visas i kartan över skyddad natur.  

Upplysningsvis har tre nya fiskefredningsområden inrättats i kommunen i år. 

Dessa är ett större område mellan Bogesundslandet, Kullö och Vaxholm, ett om-

råde i Kyrkfjärden och ett område i Siviken. 

Länsstyrelsen efterfrågar en övergripande karta med planeringsunderlag för kom-

munens naturvärden. I denna karta skulle underlag som skyddade områden, nyck-

elbiotoper, naturvärdesobjekt (Skogsstyrelsen), sumpskogar, våtmarker, ängs- och 

betesmarker, särskilt skyddsvärda träd och geologiskt intressanta områden kunna 

redovisas. Detta underlag skulle lämpligtvis kunna ingå i underlagsdelen till plan-

förslaget eller i kommande grönplan.  

Lokala kulturmiljövärden och fornlämningar  

Länsstyrelsen anser att kulturmiljön bör ingå i den övergripande målsättningen 

som finns för kommunens utveckling. Kulturmiljöfrågan har bäring på flertalet av 

målen i Agenda 2030 och miljömålen, vilket i dagsläget inte återspeglas i kommu-

nens mål. 

Länsstyrelsen anser att det är positivt att kommunen har med beskrivningar av be-

fintliga kulturmiljövärden inom kommunen. Beskrivningarna av områdena är 

dock mycket ojämn. Exempelvis är beskrivningen av Tynningö ingående, medan 

Bogesund sammanfattas till en mening. Detta ger en orättvis bild av områdena 
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och deras kulturhistoriska värden. Länsstyrelsen råder kommunen att se över pas-

sagerna och få en jämnare fördelning i hur de olika områdenas kulturhistoriska 

värden beskrivs. 

Länsstyrelsen saknar en närmare vägledning för hur och på vilket sätt kulturmil-

jön och befintliga kulturvärden ska beaktas. Endast generella skrivningar i likhet 

med eller som direkt citat från PBL återfinns. Översiktsplanen bör bearbetas så att 

det ges mer ingående vägledning för hur hänsynskraven i PBL ska uppfyllas uti-

från de ställningstaganden och förutsättningar som beskrivs. 

Det är önskvärt att även andra kulturmiljövärden än bebyggelsemiljöer, till exem-

pel kulturlämningar, beaktas och tas till vara i planeringen. Länsstyrelsen anser att 

översiktsplanen bör redovisa en strategi hur kommunen i kommande detaljplaner 

ska beakta fornlämningar, som är skyddade enligt 2 kap kulturmiljölagen. Det är 

viktigt att förutsättningarna formuleras i ett tidigt skede så att det underlättar kom-

mande detaljplanearbeten, exempelvis genom att planera så att fornlämningar kan 

undvikas och att arkeologiska utredningar görs i tidiga skeden innan en detaljerad 

planering har gjorts. Det kan annars innebära omfattande merarbete och krav på 

justeringar i sena skeden för de enskilda projekten.  

I planförslaget hänvisas till en bevarandeplan från 1979. Detta anser Länsstyrelsen 

ger svag vägledning utifrån dagens förutsättningar och kommunen bör överväga 

om sådana underlag ska användas. Det är positivt att kommunen eftersträvar att ta 

fram ett kommunalt kulturmiljöprogram. Det bör förtydligas i översiktsplanen vil-

ken inriktning programmet ska få, då det i översiktsplanen stundtals verkar som 

att hela kommunen ska omfattas och på annat håll att det endast är Vaxöns stads-

bebyggelse. Länsstyrelsen vill också understryka vikten av att kulturmiljöpro-

grammet lyfter hela kulturmiljön, inte bara bebyggelse, och att såväl landskapet 

som fornlämningar får en plats i programmet. 

VA-frågor  

Länsstyrelsen ser det som positivt att det i översiktsplanen framgår att kommu-

nens verksamhetsområde för kommunalt dricksvatten ska fortsätta att expanderas 

i samordning med utbyggnad av bostadsområden och omvandlingsområden enligt 

kommunens VA-plan. Detsamma gäller för verksamhetsområdet för spillvatten 

och den framtida expanderingen.  

 

Gällande kommunens dricksvattenförsörjning framgår det i planförslaget att Vax-

holm fortsatt ska försörjas med dricksvatten från kommunalförbundet Norrvatten 

via Roslagsvattens ledningar, samt att Norrvattens kapacitet att leverera dricksvat-

ten till Vaxholm bedöms klara en omfattande utbyggnad av den allmänna vatten-

försörjningen inom kommunen. I kommunens VA-plan står dock att Norrvattens 

system bedöms ha tillräcklig kapacitet för att leverera dricksvatten till den ut-

veckling som ligger inom en femårsperiod, men på ett par kortare sträckor närmar 

sig Norrvattens ledning kapacitetsgränsen. Det är viktigt att översiktsplanen och 

kommunens VA-plan samspelar med varandra och därför kan det behöva förtydli-

gas att det finns viss risk för kapacitetsbrist gällande dricksvattenförsörjningen 

samt hur den problematiken ska lösas.  
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För de områden som i planen är föreslagna utvecklingsområden behöver det mer 

tydligt framgå om det finns anslutningsmöjlighet till kommunalt VA eller om det 

ska lösas med enskilda lösningar för både vatten och avlopp. I det fall det rör sig 

om större bebyggelse eller finns ett behov för att skydda människors hälsa eller 

miljö har kommunen en skyldighet att förse området med kommunalt VA enligt 

lagen om allmänna vattentjänster (LAV).   

När det gäller frågan om framtidsutveckling för befintliga kommunala renings-

verk så uppger kommunen att det finns en plan för att Blynäs ARV (som tar emot 

huvuddelen av kommunens spillvatten från den norra delen av Vaxön) ska av-

vecklas och istället göras om till en stor pumpstation. Det har varit diskussion om 

att leda vattnet till Ekebyhovs ARV (Ekerö kommun) istället, men nu finns även 

planer på att Ekebyhovs ARV ska läggas ned. Roslagsvatten som hanterar Vax-

holms spillvatten planerar därför för ett nytt avloppsreningsverk i Österåkers kom-

mun, Nya Margretelund ARV, dit allt spillvatten från Vaxholms kommun ska le-

das. I det fall det blir aktuellt att spillvattnet ska avledas någon annanstans behö-

ver man ha dessa avtal klara innan kommunen planerar för ny bebyggelse i skär-

gårdsmiljö. Överlag behöver man i planeringen ta hänsyn till att Blynäs ARV 

snart har nått sitt tak kapacitetsmässigt och att kapaciteten kommer att överskridas 

inom de närmsta åren om man ska klara av att ansluta de områden som enligt 

LAV har rätt till allmänt VA.  

Vattenverksamhet 

En stor del av den mark- och vattenanvändning som översiktsplanen föreslår kom-

mer innebära vattenverksamheter. Detta kan vara stora åtgärder såsom anläggan-

det av färjelägen, sjömackar, småbåtshamnar och muddring, sjöledningar eller an-

läggandet av skyddsvall men även mindre åtgärder som enskilda bryggor eller en-

skilda brunnar med vattenuttag för mer än 1–2 hushåll. Länsstyrelsen vill fram-

häva vikten av att anlägga gemensamhetsanläggningar för att minska påverkan på 

vattenområdena. Ett anläggande av en teknisk anläggning, såsom en skyddsvall, 

kan även innebära markavvattning vilket det råder ett generellt förbud mot i länet. 

Länsstyrelsen vill också lyfta fram risken med att borra fler enskilda dricksvatten-

brunnar i kustområden kan leda till sämre tillgång till vatten för närliggande brun-

nar samt sämre vattenkvalitet och saltvatteninträngning. Här behöver hänsyn även 

tas till klimatförändringar. Enligt Miljökonsekvensbeskrivningen (s 23) finns inga 

enskilda vattentäkter i kommunen. Länsstyrelsen anser att det är inte korrekt. En-

ligt SGUs brunnsarkiv finns det många enskilda dricksvattenbrunnar och Länssty-

relsen bedömer att dessa kan påverkas negativt vid exploatering.  

 

Kommunen bör även uppmärksamma att även åtgärder i våtmarker eller anläg-

gande av nya våtmarker är vattenverksamhet. Länsstyrelsen bedömer att en viss 

påverkan kan ske på en våtmark/sumpskog vid Stora Maren på Tynningö till följd 

av den planerade bostadsbebyggelsen.  
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Länsstyrelsen vill upplysa om att för all vattenverksamhet gäller en generell till-

stånd- eller anmälningsplikt enligt 11 kapitlet miljöbalken. Om genomförandet av 

planen är avhängigt tillstånd eller bifallen anmälan, rekommenderar Länsstyrelsen 

att man söker tillstånd eller anmäler i god tid. Det går inte att på förhand säga om 

tillstånd kommer erhållas eller att den anmälda verksamheten kommer att bifallas. 

Det går inte heller att på förhand avgöra vilka anpassningar eller justeringar av 

verksamheten som kan behöva göras för att tillstånd ska erhållas eller anmälan bi-

fallas. Detsamma gäller övriga tillstånd, dispenser eller anmälningar som behöver 

göras enligt miljöbalken eller annan lagstiftning.  

Miljökonsekvensbeskrivningen 

Länsstyrelsen anser att fler av de rekommendationer och åtgärdsförslag som 

identifieras i miljökonsekvensbeskrivningen bör inkluderas i översiktsplanen. 

Miljökonsekvensbeskrivningen kommer inte vara en del av den antagna 

översiktsplanen och därför behöver kommunen säkerställa att viktiga åtgärder 

som föreslås i miljökonsekvensbeskrivningen också lyfts in i översiktsplanen. Det 

skulle innebära att miljöbedömningen får en mer reell påverkan på utformningen 

av planförslaget.  

Naturvärden  

Länsstyrelsen ser att MKB skulle kunna förbättras på några punkter gällande na-

turvärden.  

• Konsekvenserna för strandskyddet bör förtydligas och utvecklas gällande 

nollalternativet samt planförslaget. I den samlade bedömningen av miljö-

påverkan (tabell 3) saknar Länsstyrelsen ett avsnitt om strandskydd. 

• Det framgår inte vilka värdefulla naturområden och skogsmiljöer som 

åsyftas få negativa effekter på redan hotade arter. I avsnittet om kumula-

tiva effekter står endast att i omvandling av naturområden riskerar viktiga 

arter och livsmiljöer att försvinna.  

• I MKB nämns att kommunen har en hög förekomst av äldre tallskogar och 

ädellövskogar, dock framgår det inte var dessa miljöer finns.  

• Skillnaden mellan nollalternativet och planförslaget och dess konsekven-

ser på naturvärden bör tydliggöras. Å ena sidan bedöms planförslaget få 

liten negativ konsekvens avseende naturvärden eftersom såväl planförsla-

get som nollalternativet i stor utsträckning förväntas behandla samma ut-

byggnadsområden och förväntas påverka likvärdiga naturområden. Dock 

står det också att nollalternativet bedöms ge små till måttliga konsekvenser 

på den biologiska mångfalden. I tabell 3 bedöms dock konsekvenserna 

vara små för såväl planförslaget som nollalternativet avseende natur- och 

vattenmiljön.  

• Länsstyrelsen saknar en beskrivning och bedömning avseende 

konsekvenser för naturvärden i vatten.  

Landskap och kulturmiljö 
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Länsstyrelsen bedömer att avsnittet om Kulturmiljö i MKB på ett bra sätt speglar 

bristerna i översiktsplanen avseende underlag om kulturmiljöer och kulturhisto-

riska värden i kommunen. Länsstyrelsen anser att de åtgärdsförslag som tas upp i 

avsnitt 4.2.4 på s.39 är en bra utgångspunkt i det fortsatta arbetet.  

Klimatrisker i bebyggd miljö  

Länsstyrelsen saknar en redovisning av klimatrisker i bebyggd miljö och hur de 

olika alternativen kan påverka riskbilden. Kommunen ämnar komplettera MKB 

med denna information till granskningshandlingen.  

Övrigt 

Kartor 

Länsstyrelsen anser generellt att det är bra att planförslaget har mycket kartor 

vilket gör att materialet är lättillgängligt. Många av kartorna skulle dock vinna på 

att ha ö-namn och ortsnamn utskrivna för en lättare orientering. Även 

teckenförklaringar till många av kartorna skulle underlätta. Länsstyrelsen saknar 

kartunderlag för den geografiska utbredningen över kommunens stora opåverkade 

områden. 

Formalia 

• Generalläkaren heter numera Försvarsinspektören för miljö och hälsa 

(FIHM) 

• Sista stycket i mitten av kolumnen på sidan 134 är svår att förstå, från me-

ningen som börjar med år 2006. 

 

 

 

 

Beslutet har fattats av samhällsbyggnadsdirektör Åsa Ryding med översiktsplane-

rare Karin von Sydow som föredragande. I den slutliga handläggningen har 

också miljödirektör Johanna Lindgren, avdelningschef för landsbygd Ulrika 

Lundberg, avdelningschef för rättsliga frågor Mathias Wahlsten och tillväxtdirek-

tör Anna Conzen medverkat. 

 

 
Bilagor: 

1. Trafikverket region Stockholm, yttrande 

2. Luftfartsverket, yttrande 

3. Skogsstyrelsen, yttrande   

4. Statens geotekniska institut, yttrande 

5. Sjöfartsverket, yttrande 

6. Svenska kraftnät, yttrande 
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Kopia för kännedom via e-post (utan bilagor): 

Luftfartsverket 

Skogsstyrelsen 

Statens geotekniska institut 

Regionledningskontoret, Region Stockholm 

Trafikverket region Stockholm 

Sjöfartsverket 

Svenska kraftnät 
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Implementering av arbetet med öppna data 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

 Arbete med förstudie öppna data avslutas. 
 Projekt för att implementera arbete med öppna data på samtliga förvaltningar i Vaxholms stad 

påbörjas. 

Sammanfattning 
Kommunens arbete med öppna data är således inte frivilligt utan tvingande. Grunden för Sveriges 
arbete med öppna data är EU-kommissionens öppna data-direktiv. Den nuvarande versionen av 
direktivet från 2019 är en uppdatering av en tidigare version som kallades PSI-direktivet. Öppna data-
direktivet skulle implementerats i nationell lagstiftning senast 17 juli 2021 men har blivit försenat. 
Vaxholms stad ska därför skapa alla förutsättningar för att kunna publicera och förvalta öppna data på 
ett systematiskt och säkert sätt. 

Bakgrund 
Öppna data handlar ytterst om lagen om offentlighetsprincipen, och Offentlighets- och sekretesslagen. I 
Offentlighets- och sekretesslagens fjärde kapitel framhävs att myndigheter ska ta hänsyn till rätten att ta 
del av allmänna handlingar och särskilt se till att allmänna handlingar kan lämnas ut med den 
skyndsamhet som krävs enligt tryckfrihetsförordningen. Vidare ska myndigheterna säkerställa att 
automatiserad behandling av uppgifter hos myndigheten ordnas med beaktande av det intresse som 
enskilda kan ha av att själva utnyttja tekniska hjälpmedel hos myndigheten för att ta del av allmänna 
handlingar.  

Vad som är öppna data regleras i Öppna data-direktivet och Inspire-direktivet från EU som också införts i 
svensk lagstiftning. Det innebär att de offentliga data som samlas in och lagras hos myndigheter i 
elektronisk form också ska tillgängliggöras som öppna data till företag och privatpersoner så att de kan 
återanvändas. 

Ärendebeskrivning 
Syftet med projekt är att fortsätta öka de kunskaperna och erfarenheter om öppna data som vi har 
samlat på oss, att tillskapa och lansera öppna datakällor, samt att göra vissa organisationsanpassningar 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Sergio Mazzeo 
GIS-ingenjör 
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för att till fullo kunna uppfylla lagkraven samt förbereda staden för att kunna vidareutveckla och förvalta 
öppna data på ett systematiskt och säkert sätt. 

Bedömning 
Med hänsyn till gällande lagar kring öppna data som beskrivs ovan föreslås att kommunstyrelsen tar 
beslut att avsluta förstudie och att samtliga förvaltningar implementerar arbetet med öppna data. 

Måluppfyllelse 
Arbetet med öppna data bidrar till en mer digitaliserad och effektivare organisation och stödjer några 
FN:s globala mål:  

● Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 
● Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 
● Hållbara städer och samhällen 
● Fredliga och inkluderande samhällen 

Finansiering 
I ett första skede ska förvaltningarna tillsätta resurs i form av personal som ska delta i projektgruppen. 
Personalen ska närvara på möten och andra aktivitet som anordnas under projektets gång.  

Storstockholm driver just nu en upphandling för en gemensam öppna data portal. Kommuner i 
Stockholmsregion kommer att kunna avropa ifrån det avtal för att köpa och införa portalen i sin 
organisation. Eftersom avtalet inte är tecknat ännu är införandekostnader inte bestämde, men de 
uppskattas vara ca 50 000 kr per kommun. Ytterligare ekonomiska resurser kan behövas för installation 
och implementering av plattformen samt för koppling av andra system. 

Förslagets konsekvenser 
Utan beslut från kommunstyrelsen har några kritiska faktorer identifierats. På grund av en allmänt hög 
belastning på verksamheter finns en stor risk att arbete inte blir prioriterat och förvaltningarna kan inte 
använda sin personal i den utsträckning som behövs. 

En mindre risk finns i det ekonomiska perspektivet. Projektet i sig kräver från början inte stora 
ekonomiska insatser men större investeringar kan behövas i framtiden om den interna organisationen 
behöver externt stöd eller köpa annan typ av tjänster och data-system. 

Uppföljning och utvärdering 
Projektet har som huvudmål att utveckla ett nytt arbetssätt inom förvaltningar för att klara lagkrav kring 
öppna data. Därför har projektet inget fast slutdatum och en kontinuerlig uppföljning och utvärdering av 
föreslagna aktivitet och förväntade resultat kommer att utföras. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, Sergio Mazzeo. 2021-09-24 
Projektplan Öppna data 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Sergio Mazzeo, sbf 

För kännedom: Susanne Edén, sbf     
 Marie Wiklund, klk    
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1. Projektägare 

Projektbeställare är stadsbyggnadschef Susanne Edén. 

2. Bakgrund och förutsättningar 

Mellan 2018 och 2020 har Vaxholms stad deltagit i projektet för öppna data, ÖDIS, anordnat av 
Storstockholm. I projektet deltog samtliga 26 kommuner i Stockholms län med syftet att gemensamt 
erbjuda öppna data på ett standardiserat sätt. Mellan 2019 och 2021 har Vaxholms stad startat ett 
internt projekt där representanter från alla förvaltningar har deltagit och jobbat med diverse frågor 
kring öppna data. 

Öppna data handlar ytterst om lagen om offentlighetsprincipen, och Offentlighets- och sekretesslagen. I 
Offentlighets- och sekretesslagens fjärde kapitel framhävs att myndigheter ska ta hänsyn till rätten att ta 
del av allmänna handlingar och särskilt se till att allmänna handlingar kan lämnas ut med den 
skyndsamhet som krävs enligt tryckfrihetsförordningen. Vidare ska myndigheterna säkerställa att 
automatiserad behandling av uppgifter hos myndigheten ordnas med beaktande av det intresse som 
enskilda kan ha av att själva utnyttja tekniska hjälpmedel hos myndigheten för att ta del av allmänna 
handlingar.  

Vad som är öppna data regleras i Öppna data-direktivet och Inspire-direktivet från EU som också införts i 
svensk lagstiftning. Det innebär att de offentliga data som samlas in och lagras hos myndigheter i 
elektronisk form också ska tillgängliggöras som öppna data till företag och privatpersoner så att de kan 
återanvändas. 

Kommuners arbete med öppna data är således inte frivilligt utan tvingande. Grunden för Sveriges arbete 
med öppna data är EU-kommissionens öppna data-direktiv. Den nuvarande versionen av direktivet från 
2019 är en uppdatering av en tidigare version som kallades PSI-direktivet. Öppna data-direktivet skulle 
implementeras i nationell lagstiftning senast 17 juli 2021 men har blivit försenat. 

Sedan 2019 och 2021 har Vaxholms stad drivit ett internt projekt där representanter från alla 
förvaltningar har deltagit och jobbat med diverse frågor kring öppna data. Målsättningen med projektet 
är att driva arbetet kring öppna data och skapa alla förutsättningar för att kunna publicera och förvalta 
öppna data på ett systematiskt och säkert sätt. Under oktober 2021 presenteras projekt öppna data för 
kommunstyrelsen för beslut om genomförande. 

 

3. Syfte 

Syftet med projekt är att fortsätta öka de kunskaperna och erfarenheter om öppna data som vi har 
samlat på oss, att tillskapa och lansera öppna datakällor, samt att göra vissa organisationsanpassningar 
för att till fullo kunna uppfylla lagkraven samt förbereda staden för att kunna vidareutveckla och förvalta 
öppna data på ett systematiskt och säkert sätt. 

4. Mål och projektresultat 

Målsättningen med projektet är:  
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● driva arbetet kring öppna data och skapa alla förutsättningar för att kunna publicera och förvalta 
öppna data på ett systematiskt och säkert sätt.  

● bygga en kultur kring öppna data, informera och utbilda tjänstepersoner, och stötta 
förvaltningsarbete med öppna data.  

● Införa en plattform för publicering av öppna data. Denna ska vara tillgänglig bl.a. via stadens 
hemsida. I plattformen ska minst en datamängd per förvaltning publiceras inom ett år från 
projektensgruppens startmöte. 

 

5. Projektorganisation och bemanning 

Projektägare 

Susanne Edén 

Projektledare 

Sergio Mazzeo 

Styrgrupp 

Styrgruppen består av kommunchef Marie Wiklund, stadsbyggnadschef Susanne Edén, samt IT- och 
servicechef Mikael Österberg.  

Projektgrupp 

Stadens förvaltningschefer ska utse en resurs och företrädare för sin förvaltning. Tillsammans bildar 
nedanstående resurser projektgruppen för projekt öppna data: 

 Sergio Mazzeo, projektledare och företrädare för stadsbyggnadsförvaltningen 
 Namn Efternamn, företrädare för kommunledningskontoret 
 Namn Efternamn, företrädare för utbildningsförvaltningen 
 Namn Efternamn, företrädare för socialförvaltningen 
 Namn Efternamn, företrädare för IT-enheten 
 Miranda Lymeus, specialistfunktion – jurist 
 Beata Rosvall, specialistfunktion – jurist, GDPR 

6. Prioriteringar 

Följande prioritering görs mellan projektresultat, projektets tidplan och projektets kostnader. 100 % 
fördelas enligt nedan. 

Prioritering:  

Resultat Tidplan Kostnad 
0,5 0,3 0,2 

 

7. Genomförande 

Efter politiskt beslut i kommunstyrelsen för att driva ett projekt kring öppna data, och efter 
projektledarens återvändande från föräldraledighet, ska projektledaren informera samtliga 
förvaltningschefer om beslutet. Alla förvaltningar ska tillsätta en representant som ska medverka i 
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projektgruppen. Andra tjänsteperson med specialistfunktion som också ska medverka i projektet 
kommer att bli informerade av sin närmaste chef. 

Projektledaren ska kalla projektgruppen till ett startmöte och börja att planera det gemensamma 
arbetet och identifiera de aktivitet som ska utföras både inom gruppen och vidare inom förvaltningarna. 
Syftet med projektgruppens arbete ska vara att skapa förutsättningar och ge rätt verktyg till 
tjänstepersoner som i sin tur ska arbeta för att integrera dem nya rutinerna för öppna data i alla 
arbetsmoment och processer. 

En viktig del av projektet är att nå alla medarbetare och hålla dem informerade om projektgruppens 
aktiviteter, vad som händer kring öppna data och vad som förväntas i framtiden. Därför kan en 
kommunikationsplan vara en lämplig åtgärd att ta farm med stöd från kommunikationsenheten. 

Projektgruppen ska hålla en hög kunskapsnivå för att kunna stötta samtliga verksamheter. Därför kan 
projektgruppen anordna utbildningar, samverka med externa aktörer, införa IT-system, fastställa 
gemensamma rutiner, skapa interna fokusgrupper. 

8. Aktivitets och tidsplan  

2021 oktober KS tar beslut att genomföra ett projekt för öppna data 

2022 april Projektets uppstart 

 oktober Arbetsgrupper finns i alla förvaltningar 

2023 januari Införa öppna data portalen 

 april Alla arbetsgrupper (förvaltningar) ska ha publicerat minst en ny 
datamängd och skapat rutiner för publicering och förvaltning av 
öppna data 

 

9. Resursbehov, budget och finansiering 

I ett första skede ska förvaltningarna tillsätta resurs i form av personal som ska delta i projektgruppen. 
Personalen ska närvara på möten och andra aktivitet som anordnas under projektets gång.  

Storstockholm driver just nu en upphandling för en gemensam öppna data portal. Kommuner i 
Stockholmsregion kommer att kunna avropa ifrån det avtal för att köpa och införa portalen i sin 
organisation. Eftersom avtalet inte är tecknat ännu är införandekostnader inte bestämde, men de 
uppskattas vara ca 50 000 kr per kommun. Ytterligare ekonomiska resurser kan behövas för installation 
och implementering av plattformen samt för koppling av andra system. 

10. Kritiska framgångsfaktorer 

Några kritiska faktorer har identifierats i projektet. På grund av en allmänt hög belastning på 
verksamheter finns en stor risk att arbete inte blir prioriterat och förvaltningarna kan inte använda sin 
personal i den utsträckning som behövs. 

En mindre risk finns i det ekonomiska perspektivet. Projektet i sig kräver från början inte stora 
ekonomiska insatser men större investeringar kan behövas i framtiden om den interna organisationen 
behöver externt stöd eller köpa annan typ av tjänster och data-system.  
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10.1 Avvikelsehantering 
Styrgruppen kan behöva hantera personal och ekonomiska frågor. Hur drivs projektet om inte 
förvaltningarna kan sätta personal till det? Hur får projektgruppen tillräckligt med ekonomiska resurser 
när det behövs?  

Styrgruppensmöte behöver planeras oftare i början att projektet för att ge projektgruppen det stöd den 
behöver. Ett möte i en timme per månad kan vara lämpligt plus en kortare avstämning med 
projektledaren vid behov. När allt fungerar så som man planerat behöver styrgruppen träffas med en 
mindre frekvens eller bara vid behov. 

10.2 Kvalitetssäkring 
● Kvalitetsarbetet bör följa cykeln: REAGERA - PLANERA - GENOMFÖRA – KONTROLLERA.  
● Projektledare stämmer regelbundet av projektgenomförandet med styrgruppen 
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Slutrapport 

1 Inledning 
Under 2018 och 2020 har Vaxholms stad deltagit i projektet för öppna data, ÖDIS, anordnat av 
Storstockholm i samverkan med samtliga 26 kommuner i Stockholms län med syftet att gemensamt 
erbjuda öppna data på ett standardiserat sätt. Från 2019 till 2021 har Vaxholms stad drivit ett internt 
projekt där representanter från alla förvaltningar har deltagit och jobbat med frågor kring öppna data. 

2 Beskrivning av projektet 
2.1 Bakgrund 

Öppna data handlar ytterst om lagen om offentlighetsprincipen, och Offentlighets- och sekretesslagen. I 
Offentlighets- och sekretesslagens fjärde kapitel framhävs att myndigheter ska ta hänsyn till rätten att ta 
del av allmänna handlingar och särskilt se till att allmänna handlingar kan lämnas ut med den 
skyndsamhet som krävs enligt tryckfrihetsförordningen. Vidare ska myndigheterna säkerställa att 
automatiserad behandling av uppgifter hos myndigheten ordnas med beaktande av det intresse som 
enskilda kan ha av att själva utnyttja tekniska hjälpmedel hos myndigheten för att ta del av allmänna 
handlingar.  

Vad som är öppna data regleras i PSI-direktivet och Inspire-direktivet från EU som också införts i svensk 
lagstiftning. Det innebär att de offentliga data som samlas in och lagras hos myndigheter i elektronisk 
form också ska tillgängliggöras som öppna data till företag och privatpersoner så att de kan 
återanvändas. 

Kommuners arbete med öppna data är således inte frivilligt utan tvingande, vilket ytterligare förstärks 
av den justering av PSI direktivet som skulle ha fått lagakraft juni 2021 och som istället planeras träda i 
kraft under våren 2022. 

2.2 Målsättning 

Målsättningen med projektet var att sprida kunskap, sätta rutiner och bygga en kultur inom 
organisationen kring öppna data genom att skapa en förvaltningsövergripande arbetsgrupp. 
Arbetsgruppen skulle bestå av en eller fler representanter från varje förvaltning samt några extra 
personer med specifika kunskaper inom juridik, arkiv och GDPR. I ett senare skede skulle 
representanterna från förvaltningarna skapa en intern arbetsgrupp i sina respektive förvaltningar för att 
nå alla medarbetare samt planera och utföra anpassade aktiviteter i sin verksamhet, som till exempel 
anordna utbildningstillfällen, inventera möjliga datamängder att publicera och ta fram datamängder. 
Under projektets gång tillkom ytterligare ett mål: att genomföra minst två publiceringar av öppna data 
per förvaltning. 

2.3 Projektorganisation 

Projektägare 

Christoffer Amundin ersatt av Susanne Edén 

Projektledare 

Sergio Mazzeo 
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Styrgrupp 

Styrgruppen består av kommunchef Marie Wiklund, bygglov- och GIS-chef Christoffer Amundin (ersatt 
av stadsbyggnadschef Susanne Edén) samt IT- och servicechef Yvonne Persson (april 2021 ersatt av IT- 
och digitaliseringschef Mikael Österberg).  

Arbetsgrupp 

Förvaltningscheferna har utsett representanter för respektive förvaltning: 

 Sergio Mazzeo, projektledare och företrädare för stadsbyggnadsförvaltningen 
 Johan Silverfred och Daniel Ek, företrädare för kommunledningskontoret 
 Lena Svensson och Elisabeth Hejman, företrädare för utbildningsförvaltningen 
 Jan Sjöström, företrädare för socialförvaltningen 
 Pernilla Östberg, företrädare för IT-enheten 
 Miranda Lymeus, specialistfunktion – jurist 
 Beata Rosvall, specialistfunktion – jurist, GDPR 

3 Tidsplan och utfall 
Projektet startade under hösten 2019 efter ett styrgruppensbeslut och hade då inget fastställt 
slutdatum. Efter två års projektarbete anser nu styrgruppen det lämpligt att avsluta projektet. Anledning 
är att förutsättningarna har förändrats under projektets gång, framförallt på grund av externa faktorer 
som har påverkat de tillsatta resurserna. Med den erfarenhet som vi har samlat på oss efter två år, ser vi 
att vissa ändringar och förbättringar i organisationen krävs för att till fullo kunna uppfylla lagkraven. 

4 Projektets genomförande 
Stadens GIS-samordnare Sergio Mazzeo valdes som projektledare av styrgruppen utifrån den kompetens 
och kunskap som han har fått genom sitt deltagande i ÖDIS-projektet. Förvaltningscheferna har i sin tur 
utsett de representanter som skulle ha deltagit i projektgruppen.  

Ett möte hölls i projektgruppen. Ett mål identifierades: att välja två lämpliga datamängder per 
förvaltning att publicera på CKAN under de följande månaderna. Under mötet identifierades också ett 
antal utmaningar som ledde till att det fortsatta arbetet skett utan medverkan av projektgruppen. 
Utmaningar i form av bl.a. resursbrist och teknikbrister i befintliga IT-system vilket inte möjliggör fri 
tillgång till datan.  

Under projektperioden har projektledaren därefter tagit olika initiativ. Ett utkast till en 
kommunikationsstrategi har tagits fram genom ett samarbete med kommunikationsenheten.  

En grupp för öppna data har skapats på stadens intranät Stimmet. Utöver en regelbunden uppdatering 
av sidan med relevant information har även flera dokument lagts upp: utbildningsmaterial, videor, 
länkar, olika varianter av organisationsmodeller som andra kommuner har delat med ÖDIS-gruppen, 
information om gällande lagar och direktiv, ÖDIS process för öppna data, mötesanteckningar med mera. 

Tack vare ÖDIS-projektet har vi haft möjlighet att anordna kostnadsfria utbildningstillfällen för Vaxholm. 
Två gånger har konsulter och projektledare från ÖDIS kommit till Vaxholm med ett anpassat 
utbildningsprogram som har tagits fram tillsammans med Vaxholms projektledare. Vi har också haft 
möjlighet att vara med på digitala utbildningstillfällen tillsammans med ÖDIS-gruppen, kommunerna 
från Stockholms län och projektsamordnare för öppna data från andra län och kommuner i Sverige. 
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Informationsinsats om projektet och om vad öppen data är har också kommunicerats i olika kanaler, 
som på kommunhusets lunchrumsinfo, på möten i ledningsgruppen samt information på Stimmet. Detta 
för att sprida kunskap och kännedom. 

5 Resultat 
Efter två år har de flesta medarbetare i Vaxholms stad fått kunskap om öppna data och vad det innebär 
specifikt för oss som jobbar inom offentlig sektor.  

Arbetsgruppen har tyvärr inte nått alla uppsatta mål, med anledning av resursbrist och teknikutmaning 
vilket påverkat förutsättningarna negativt.  

På Stadsbyggnadsförvaltningen har ett antal rutiner skapats och testats genom att publicera och förvalta 
tre datamängder:  

● Utegym,  
● Laddstolpar  
● Badplatser.  
 
På så sätt har arbetsgruppen inom stadsbyggnadsförvaltningen både nått samtliga mål och förbättrat 
kommunikationen mellan olika enheter. 
 
Fyra datamängder har publicerats av miljö- och hälsoskyddskontoret (SRMH):  

● fjärrvärmeproduktion och bränsleanvändning 
● folkmängd per år från 1968 efter civilstånd, ålder och kön 
● lönesummor och antal kontrolluppgifter per år 
● årlig energislutanvändning per förbrukarkategori och bränsletyp 

6 Sammanfattning – erfarenheter från projektet 
Tack vare detta projekt har vi lärt oss mycket om öppna data, framförallt vad det innebär i vår 
verksamhet. Att sätta sig in i ämnet är både tids- och energikrävande men även mycket lärorikt. För att 
kunna publicera och förvalta öppna data på ett säkert och hanterbart sätt behöver alla handläggare som 
registrerar information i olika system först lära sig och förstå hur data skapas och lagras men även ha 
bra rutiner i alla stadier, från skapandet av data till publicering och förvaltning. Projektet för öppna data 
är därför inte ett mål i sig utan det gör att alla verksamhetsrutiner förbättras och bidrar allmänt till ett 
mer effektivare arbetssätt. 

Vaxholms tjänstepersoner har knutit bra kontakter utanför organisationen, både i andra kommuner, i 
Storsthlm och med andra externa expterter, tack vare ÖDIS-projekt. Detta gör att vi blir uppdaterade om 
viktiga information, vi kan lätt få hjälp och diskutera olika frågor kring öppna data. Vi har jämfört många 
olika organisationsmodeller och identifierat vilken passar oss bäst och vet hur vi i framtiden kan utveckla 
arbetet kring öppna data. Vi behöver vidare systematisera uppdraget i vår organisation för att kunna nå 
alla förvaltningar och undvika viss problematik som många andra kommuner i ÖDIS-gruppen har 
rapporterat. Det handlar både om att få stöd av ett politiskt beslut för att arbeta med projektet inom 
alla förvaltningar men också att organisera och systematisera arbetet i förvaltningen, planera för 
resurser i form av hjälp av externa specialister och eventuellt inköp av datasystem för publicering av 
öppna data eller automatisering av processer.
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Sammanträdestider år 2022 kommunstyrelsens planeringsutskott 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutar: 

Planeringsutskottets sammanträdestider för år 2022 fastställs till kl. 08:30-10:30 den; 

19 januari, 16 mars, 20 april, 25 maj, 24 augusti, 12 oktober och 9 november. 

Sammanfattning 
Kommunledningskontoret har utarbetat förslag till sammanträdestider för år 2022. Styrande datum för 
förslaget har varit de månader som fastslagits i kommunallagen, bl.a. för skattesats och bokslut. 
Förslaget har tagits fram även med de krav den beslutade budget- och bokslutsprocessen ställer och har 
i så stor utsträckning det är möjligt tagit hänsyn till skollov etc.  

I enlighet med den av fullmäktige beslutade beredningsprocessen kommer kommunledningskontoret 
även ta fram datum för ordförandeberedning och datum för inlämnande av handlingar till förvaltningen. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, Anette Lingesund, 2021-08-31 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Anette Lingesund, klk    

 Ylva Rasch, klk 

För kännedom: Utskottets ledamöter och ersättare

Kommunledningskontoret 
Anette Lingesund 
Nämndsekreterare 

283



SAMMANTRÄDESCHEMA 2022

2022 DAG JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC

KF MÅN 18:00 14 25 13 19 24 14 12

ÅR T1 VAL 11/9 Mål & bu okt prog

febr utf juni utf skatt+T2

Slutrevisionsmöte 25-mar

KS TORS 18.00 3 24 5 2 8 27 24

Detaljbudget ÅR mars prgs T1 juni utf M&B,skatt,T2 okt prgs

feb utf Ram

Val AU, PLU, 

NB

Strategidag 20 (13-17)

PLU-seminarier Ej hanterat -22

PLU ONSDAG 19 16 20 25 24 12 9

8.30-10.30 juni utf* Mål & bu

AU mars prognos Ram skatt+T2

10.40 ÅR/feb utf* T1

Ramseminarium/Budgetseminarium 20 (8-10) 10 (17-20)

Smeden & Vasavägen (i anslutning till AU) X X X

BUN MÅN  18.00 7 14 19(tisd) 23 22 26 7 5

ÅR T1 juni utf* Mål & bud Detaljbud

mars prgs Strategidag T2

SN TIS 18.00 15 15 26 24 14 23 20 8 13

ÅR mars prgs T1 juni utf* Mål & bu Detaljbud

Strategidag T2 Val SUS

SUS TIS 16.30 18 15 15 26 24 14 23 20 18 8 13

SBN ONS 18.00 26 16 23 27 18 15 24 21 19 16 7

ÅR mars prgs juni utf* Mål & bu Detaljbud

T1* T2

Strategidag

TFK TORS 18.00 17 21 19 25 22 10 8

ÅR mars prgs T1* juni utf * Mål & bu Detaljbud

Strategidag T2

NB ONS 18.00 23 20 14 26

SRMH 9 onsd. 23 onsd. 26 tisd. 15 onsd. 19 månd. 17 månd. 17 torsd. 6 tisd.
* = skickas efter ordinarie utskick
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